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Introduktion: Tidigare forskning kring partnervåld har främst omfattat våld i 

heterosexuella relationer och begreppet partnervåld har använts i det närmaste synonymt 

med mäns våld mot kvinnor. Precis som våld i heterosexuella relationer är samkönat 

partnervåld inte ett nytt fenomen, dock relativt outforskat. Syfte: Att undersöka och 

beskriva uppfattningar om våld som begås i samkönade relationer avseende skillnader 

mellan män och kvinnor. Metod: Studenter från Mittuniversitetet rekryterades (N = 

227; 126 kvinnor och 101 män), vilka läste en vinjett och besvarade en enkät. I 

vinjetterna illustrerades våld i en samkönad relation med antingen två män, eller två 

kvinnor. Enkäten utgjordes till största del av instrumentet Opinions of Domestic 

Violence Scale och jämförelser gjordes mellan grupperna män och kvinnor. Resultat: 

Männen uppfattade våld som begås i samkönade relationer som mindre allvarligt än 

kvinnorna och effektstorleken var .15. Männen uppfattade även offret som mer delaktig 

i sin egen utsatthet än kvinnor, dock var effektstorlekarna små. Diskussion: Resultaten 

som framkom är i linje med tidigare forskning. Slutsatser som drogs var att män och 

kvinnors skilda uppfattningar om våld som begås i samkönade relationer kan bero på att 

män har en mer tolerant inställning till våld och våldsbrott, med mer tendenser till 

victim blaming än kvinnor. Uppfattningar om samkönat partnervåld kan få 

konsekvenser när det kommer till bemötande av dessa brottsoffer, om liknande 

uppfattningar återfinns i andra populationer än den undersökta. 

 

 

Nyckelord: partnervåld, samkönade relationer, uppfattningar, vinjettstudie. 
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Introduktion 

 

I samband med att kvinnorörelsen började etablera sig i USA under tidigt 1970-tal, 

inleddes forskning om partnervåld
1
 (Burke & Follingstad, 1999; Fattah, 1991). Sedan 

våld i nära relationer började uppmärksammas inom forskning, har området vuxit och 

blivit mer etablerat. Dock är partnervåldsforskningen främst koncentrerad till att 

omfatta våld i heterosexuella relationer där gärningspersonen är man och offret är 

kvinna (Burke & Follingstad; McKenry, Serovich, Mason & Mosack, 2006). I 

majoriteten av existerande studier inom detta forskningsområde, används begreppet 

partnervåld i det närmaste synonymt med mäns våld mot kvinnor (Brottsförebyggande 

rådet [BRÅ], 2009; Holmberg & Stjernqvist, 2008; Williams, Ghandour & Kub, 2008). 

Trots detta, är det konstaterat att våld i nära relationer är något som förekommer över 

hela världen och drabbar såväl män som kvinnor och yngre som äldre (Heise & Gracia-

Moreno, 2002). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att de radikala feministerna bidrog med mer hjälp till 

våldsutsatta kvinnor än vad någon annan rörelse gjorde och att de även bidrog till att 

lagar formades inom området (Hoyle, 2007). Dock blev baksidan av myntet att endast 

en typ av brottsoffer blev uppmärksammade och erkända, nämligen vita heterosexuella 

kvinnor. Synen på partnervåld är dock mer nyanserad idag än tidigare, även om mycket 

av teoribildningen inom området mer eller mindre begränsats till att ha mäns våld mot 

kvinnor som utgångspunkt (Hoyle). Våld som begås i samkönade relationer
2
 är, precis 

som våld i heterosexuella relationer, inte ett nytt fenomen. Våld i nära relationer 

förekommer oberoende av kön
3
, könsuttryck och sexuell läggning (Holmberg & 

Stjernqvist, 2008). Dock är våld som begås i samkönade relationer
4
 ett relativt 

outforskat område (Ahmed, Aldén, & Hammarstedt, 2013; Harrison & Willis-Esqueda, 

1999; Seelau, Seelau & Poorman, 2003), bland annat på grund av att den feministiska 

teoribildningen uteslutit möjligheten för samkönat partnervåld att existera (Hoyle). 

 

I tidigare forskning har det rapporterats att våld som begås i samkönade relationer är 

lika vanligt förekommande som våld som begås i heterosexuella relationer (Holmberg 

& Stjernqvist, 2008; Peterman & Dixon, 2003; Potoczniak, Mourot, Crosbie-Burnett & 

Potoczniak, 2003; Kuehnle & Sullivan, 2003; McClennen, 2005; West, 2002; McKenry 

et al. 2006; Burke & Follingstad, 1999; Turell, 2000). Waldner-Haugrud, Vaden Gratch 

och Magruder (1997) rapporterade utifrån deras undersökta urval bestående av 165 

homosexuella män och 118 homosexuella kvinnor, att 47.5% av kvinnorna uppgav att 

                                                           
1 Partnervåld och våld i nära relationer används synonymt i aktuell studie. 
2 Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK] (2009) använder begreppet samkönad relation, därför används det begreppet även i den 
här uppsatsen. Samkönad relation syftar i den här uppsatsen till att omfatta män som har intima relationer med andra män och 
kvinnor som har intima relationer med andra kvinnor. Bisexuella inbegrips per automatik i begreppet samkönade relationer, men 
kommer inte att nämnas specifikt i aktuell studie. 
3 Begreppet kön syftar inom ramen för aktuell studie till det biologiska könet, man och kvinna enligt American Psychological 
Association [APA], (2009). 
4 Våld som begås i samkönade relationer och samkönat partnervåld används synonymt i aktuell studie. 
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de utsatts för våld av en kvinna de haft en intim relation med och 29.7% av männen 

uppgav att de hade utsatts för våld av en man de haft en intim relation med. Lockhart, 

White, Causby och Isaac (1994) genomförde en studie där 284 homosexuella kvinnor 

deltog, där 31% av kvinnorna uppgav att de hade utsatts för fysiskt våld av en partner 

det senaste året eller i deras nuvarande relation. I en studie av Turell (2000) 

rapporterades att 50% av urvalet som till övervägande del bestod av homosexuella män 

och kvinnor, men även ett fåtal bisexuella män och kvinnor, någon gång varit utsatta för 

fysiskt våld i en nära relation. Fyrtio procent rapporterade utsatthet för psykisk 

misshandel och 53% hade varit utsatta för någon form av misshandel i två eller fler 

relationer (Turell). 

Bakgrund 

Våld som begås i samkönade - och heterosexuella relationer 

Partnervåld definieras som: 

 

“varje form av fysisk skada, eller försök till eller hot om sådan skada, som tillfogats av 

en man eller kvinna med vilken offret har eller har haft en intim, sexuell, relation. 

Denna definition är således inte begränsad bara till partnerrelationer av äktenskaplig 

karaktär, och den gäller oavsett kön på offer och förövare.” (Kropp, Hart & Belfrage, 

2008, s. 2).  

 

I tidigare forskning har det rapporterats att samkönat partnervåld på många sätt kan 

liknas vid heterosexuellt partnervåld (Holmberg & Stjernqvist, 2008; McClennen, 2005; 

Kuehnle & Sullivan, 2003; Peterman & Dixon, 2003). Detta med avseende på 

normaliseringsprocessen, som syftar till att förklara hur våldet normaliseras både av den 

som slår och av den som blir slagen. Normaliseringsprocessen har visats vara likartad i 

relationer där det förekommer partnervåld och inleds med kontrollerande beteende av 

gärningspersonen (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kallikoski, 2001). Partnern som 

utsätts för våldet blir kritiserad, förminskad i sitt eget jag, och anpassar sig mer och mer 

efter gärningspersonen. Gradvis isoleras den utsatta partnern till följd av att det egna 

utrymmet i livet förminskas. De sociala kontakterna blir allt färre och tillslut tillkommer 

generellt det fysiska våldet som den yttersta formen av kontroll. Den utsatta partnern 

anpassar sig efter gärningspersonen allt mer för att undvika att bli slagen (Lundgren et 

al).  

 

Den vanligaste synen på partnervåld är som tidigare nämnts heterosexuellt partnervåld, 

där en man slår en kvinna (Eliasson, 2008). Enligt Eliasson utövas våld mot kvinnor 

generellt inom hemmets fyra väggar och består av såväl psykiskt som fysiskt våld. Det 

fysiska våldet inkluderar bland annat knuffar, sparkar och slag. Det psykiska våldet 

karaktäriseras bland annat av mannens kontroll över kvinnan, verbala trakasserier och 

hot (Lundgren et al. 2001). Holmberg och Stjernqvist (2008) och Peterman och Dixon 
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(2003) menade att den makt, kontroll, kyla och värme som är vanliga inslag i 

normaliseringsprocessen också är vanliga inslag när det gäller samkönat partnervåld. 

Normaliseringsprocessen tycks således vara oberoende av kön, könsuttryck och sexuell 

läggning (Holmberg & Stjernqvist).  

 

Holmberg och Stjernqvist (2008) menade att den stora skillnaden mellan våld som 

begås i samkönade relationer och våld som begås i heterosexuella relationer, återfinns i 

synen på våldet och de uppfattningar och föreställningar som finns kring samkönat 

partnervåld. Kvinnor som är utsatta för våld i heterosexuella relationer är sällan benägna 

att anmäla sin utsatthet. Dock är kvinnor som är utsatta för våld i en samkönad relation 

ännu mindre benägna att anmäla våldet, än kvinnor som utsatts för partnervåld av en 

man. Kvinnor som har utsatts för partnervåld i en samkönad relation är även mindre 

benägna att söka stöd hos hjälporganisationer (Hoyle, 2007).   

 

Mytbildning kring våld som begås i samkönade relationer 

Enligt tidigare forskning är vanligt förekommande uppfattningar i såväl samhället, som 

hos polis- och rättsväsende och hjälpinstanser, att våld som begås i samkönade 

relationer är ömsesidigt och att gärningsperson och offer bär lika mycket ansvar för 

våldet (McClennen, 2005; Peterman & Dixon, 2003; West, 2002; Letellier, 1994). 

Etablerade föreställningar och myter om att våld som begås i samkönade relationer är 

ömsesidigt är enligt McClennen bland annat ett resultat av att självförsvar och frivilligt 

deltagande i våldsutövande har kommit att förväxlas i forskningen. De myter och 

föreställningar som finns om samkönat partnervåld har vidare visats vara internaliserade 

hos såväl homosexuella män som hos homosexuella kvinnor, vilket innebär att offren 

själva uppfattar sig som ansvariga för sin utsatthet (NCK, 2009; Holmberg & 

Stjernqvist, 2008; Letellier; Hassouneh & Glass, 2008; Duke & Davidsson, 2009). Det 

faktum att myterna även är etablerade hos de utsatta själva, resulterar i att offren ser sig 

själva som gärningsperson oavsett avsikten med det våld som utövats. Offer som någon 

gång slagit tillbaka i självförsvar tenderar att vara oförmögna att se sig själva som offer 

för sin utsatthet (Letellier). Personer som utsatts för våld som begås i samkönade 

relationer ser sig generellt inte som brottsoffer, vilket leder till minskad 

anmälningsbenägenhet (McClennen, 2005; Peterman & Dixon, 2003; West, 2002; 

Letellier, 1994). 

 

McClennen (2005) menade att det finns en distinkt skillnad mellan gärningspersoners 

våldsutövande och offers våldsutövande vad gäller avsikten med partnervåld. 

Gärningspersoners avsikt med våld handlar generellt om makt och kontroll, medan 

offers eventuella våld generellt består av självförsvar (McClennen). Ömsesidigt våld 

inbegriper antaganden om att både offer och gärningsperson är lika delaktiga i 

partnervåld och därmed lika ansvariga för det inträffade (Letellier, 1994). Antaganden 

om att båda parter i en samkönad relation bär lika mycket ansvar för partnervåld har 
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resulterat i att de utsatta som trots allt sökt hjälp för sin utsatthet, har bemötts av 

motstånd genom oförståelse och likgiltighet från professionella yrkesutövare 

(McClennen). Myter om lika ansvar och ömsesidigt våld bidrar till att offer har svårt att 

se sig som just offer för samkönat partnervåld, även om de utsatta själva inte använt 

våld ens som självförsvar (Hassouneh & Glass, 2008). När homosexuella män och 

kvinnor som är utsatta för våld av sin partner har bristande möjlighet till adekvat hjälp 

och skydd, finns risken att de återgår till sin relation och är fortsatt tysta om sin 

utsatthet, vilket i sin tur tillåter våldet att fortgå (McClennen).  

 

Dubbel utsatthet och försvårande omständigheter 

Andelen fall av våld som begås i samkönade relationer som kommer till polisens 

kännedom är låg och mörkertalet är därmed omfattande (NCK, 2009; Lundgren et al. 

2001; Kuehnle & Sullivan, 2003). Kuehnle och Sullivan rapporterade att homosexuella 

män och kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner, undvek att anmäla våldet på 

grund av ett flertal omständigheter. Enligt Kuehnle och Sullivan uppgav offer för 

samkönat partnervåld att de inte trodde att polisen skulle kunna hjälpa dem om de 

anmälde sin utsatthet. De utsatta ville inte heller orsaka problem för sin partner och/eller 

ansåg att våldet i relationen var en personlig ensak (Kuehnle & Sullivan). 

 

Flertalet anledningar till utebliven polisanmälan som uppgetts av homosexuella män 

och kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner, är desamma som de anledningar 

som heterosexuella kvinnor som utsatts för partnervåld uppgett (Holmberg & 

Stjernqvist, 2008). Dock tillkommer ytterligare faktorer som försvårar 

omständigheterna för män och kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner i en 

samkönad relation. Försvårande omständigheter kan vara att gärningspersonen hotat att 

avslöja sin partners sexuella läggning, i de fall partnern inte är öppet homosexuell. Det 

kan även finnas en rädsla hos offer att bli sekundärt viktimiserade av polis och 

rättsväsende (Kuehnle & Sullivan; Holmberg & Stjernqvist). Personer som inte är 

öppna med sin homosexuella läggning är sällan benägna att polisanmäla att de utsatts 

för våld av sin partner, eftersom de inte vill avslöja sin homosexualitet (Holmberg & 

Stjernqvist). Tidigare forskning har visat att offer för samkönat partnervåld som ändå 

polisanmält, upplevde att de inte blev tagna på allvar och att de blev skuldbelagda 

(Holmberg & Stjernqvist; McClennen, 2005). Vidare rapporterade Kuehnle och 

Sullivan att rädsla för att bli särbehandlad på grund av sexuell läggning var en 

anledning till att offer för våld som begås i samkönade relationer inte anmälde sin 

utsatthet. 

 

Uppfattningar om våld i nära relationer - tidigare forskning 

Tidigare forskning rörande uppfattningar om partnervåld har fokuserat på 

heterosexuella relationer, där kön på offer och gärningsperson varierats (se bland annat 
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Locke & Richman, 1999; Bethke & DeJOY, 1993; Hilton, Harris & Rice, 2003). I ett 

antal studier har uppfattningar om våld som begås i samkönade relationer undersökts, då 

i jämförelse med uppfattningar om våld i heterosexuella relationer (Harris & Cook, 

1994; Seelau & Seelau, 2005; Seelau et al. 2003; Poorman, Seelau & Seelau, 2003; 

Hilton et al. 2003; Ahmed et al. 2013; Hamby & Jackson, 2010; Cormier & 

Woodworth, 2008). Tidigare forskning angående uppfattningar om partnervåld har visat 

att män generellt tenderar att uppfatta våld i nära relationer som mindre allvarligt än 

kvinnor (Harris & Cook; Ahmed et al.; Pierce & Harris, 1993; Seelau et al.; Simon, 

Anderson, Thompson, Crosby, Shelley & Sacks 2001; Hilton et al.). Tidigare forskning 

har även visat att män generellt i mindre utsträckning än kvinnor sympatiserade med 

offret, oavsett om offret var man eller kvinna (Seelau et al.; Harris & Cook). 

 

Flertalet forskare har kommit fram till att män tenderar att se offret som mer ansvarig 

för våldet, än kvinnor (Bryant & Spencer, 2003; Hillier & Foddy, 1993; West & 

Wandrei, 2002; Valor-Segura, Expósito & Moya, 2011) och att kvinnor generellt sett 

ser gärningspersonen som mer ansvarig för våldet än män (Bryant & Spencer; Hamby & 

Jackson, 2010). Ahmed et al. (2013) rapporterade att våld som begås i samkönade 

relationer uppfattades vara mindre allvarligt än våld som begås av en man mot en 

kvinna. Dock uppfattades våld i samkönade relationer vara mer allvarligt än när en 

kvinna slog en man. Hilton et al. (2003) visade dock att våld i heterosexuella relationer 

ansågs mer allvarligt än våld i samkönade relationer. När uppfattningar om partnervåld i 

samkönade relationer undersökts, har forskning visat att kön på offer och 

gärningsperson har mindre betydelse för hur allvarligt våldet uppfattas vara då våld som 

begås i samkönade relationer uppfattades vara lika allvarligt oavsett om gärningsperson 

och offer var män eller kvinnor (Ahmed et al.). Enligt Ahmed et al. uppfattade dock 

männen att våldet var mindre allvarligt än kvinnorna. Taylor och Sorenson (2005) 

rapporterade att våld i samkönade relationer uppfattades vara mer ömsesidigt än våld i 

heterosexuella relationer och respondenterna uppfattade offer och gärningsperson i 

samkönade relationer vara lika ansvariga för våldet. 

 

Cormier och Woodworth (2008) jämförde uppfattningar om våld i nära relationer hos 

studenter och poliser. Såväl poliserna som studenterna uppfattade att partnervåld av en 

man mot en kvinna var det mest allvarliga. Studenterna uppfattade vidare att det var 

allvarligt med våld i samkönade relationer, vilket inte var överensstämmande med 

polisernas uppfattningar då poliserna snarare uppfattade våld som begicks i samkönade 

relationer som acceptabelt. Cormier och Woodworth rapporterade vidare att poliser, 

som inte var i tjänst, och studenter skulle polisanmäla en liknande våldshändelse som 

den de läst om, om de bevittnat den. Förutsatt att de bevittnat en man som slagit en 

kvinna och inte våld av en man mot en man, eller våld av en kvinna mot en kvinna 

(Cormier & Woodworth). Enligt Pattavina, Hirschel, Buzawa, Faggiani och Bentley 

(2007) agerade poliser annorlunda vid partnervåldsärenden som involverade samkönade 

par jämfört med heterosexuella par. I de fall det hade förekommit våld i nära relation 
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där såväl offer som gärningsperson var kvinnor, krävdes det att våldet hade varit 

allvarligt för att poliserna skulle ta ärendet på allvar. Detsamma gällde för 

partnervåldsärenden där såväl offer som gärningsperson var män, dock inte i lika stor 

utsträckning som för kvinnorna (Pattavina et al.). 

 

Victim precipitation5 

Teorin om victim precipitation, offerframkallande (Lindgren, Pettersson & Hägglund 

2001), introducerades inom den viktimologiska arenan i slutet på 1950-talet av 

Wolfgang (1957). Victim precipitation var en av de teorier som först utvecklades inom 

det viktimologiska forskningsfältet, och syftar till att förklara utsatthet för brott genom 

interaktion mellan gärningsperson och offer (Lindgren, et al). Wolfgangs teori bygger 

till stor del på de teoretiska resonemang som tidigare hade presenterats inom 

viktimologin av Von Hentig (1940). Brott tenderar att vara något som betraktas som en 

händelse där offret förhåller sig passiv och drabbas utan egen delaktighet (Wolfgang; 

Von Hentig). Dock menade Wolfgang liksom Von Hentig, att brott ofta uppstår som ett 

resultat av offrets och gärningspersonens ömsesidiga handlingar i anslutning till brottet. 

Von Hentig ansåg att mer uppmärksamhet bör riktas mot offret och dennes provokativa 

funktion. Dock menade Von Hentig att alla provokationer inte nödvändigtvis måste 

bestå av offers aktiva handlingar, då personliga karaktäristika som ligger utanför offrets 

kontroll kan verka lika provocerande. 

 

Von Hentig (1940) konstruerade tretton offertypologier utifrån resonemanget om aktiv 

provokation, passiv provokation och personliga karaktäristika hos offret som Von 

Hentig menade ökar risken att viktimiseras. Typologierna är tänkta att återge offrets 

oförmåga att stå emot en gärningsperson utifrån fysisk, social och/eller psykosocial 

förmåga. Von Hentig menade att offrets karaktäristika kan bidra till den egna 

viktimiseringen, även om det inte behöver innebära att offrets egenskaper och beteende 

är den primära orsaken till brottet. Flera viktimologer har föreslagit olika 

offertypologier, bland annat Mendelsohn (refererad i Rock, 2007). Mendelsohns 

typologier går från att kategorisera offer som helt saknar skuld och som inte har 

provocerat gärningspersonen på något sätt, till de offer som är mer skyldiga än 

gärningspersonen själv. 

 

Liksom Von Hentig (1940) menade Wolfgang (1957) att offret själv i hög grad bidrar 

till den kriminella handlingen och i många fall är den största utlösande faktorn till sin 

egen utsatthet. Victim precipitation i sin helhet utgår från att kriminella handlingar är en 

interaktiv process där offer och gärningsperson påverkar varandra genom sina 

handlingar (Wolfgang, 1957; Jerin & Moriarty, 2009; Rock, 2007; Muftic, Bouffard & 

Bouffard, 2007). Enligt Wolfgang är det inte sällan som offer och gärningsperson har 

                                                           
5 Victim precipitation myntades av Wolfgang (1957). Den svenska översättningen av victim precipitation är enligt Lindgren et al. 
(2001) ”offerframkallande”. Teorins original-titel används i aktuell studie. 
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någon slags relation till varandra och den kriminella handlingen har ofta föregåtts av 

osämja som eskalerat till en ohållbar situation. Sedan victim precipitation utvecklades 

av de tidiga kriminologerna, har teorin varit föremål för hård kritik framför allt från den 

feministiska rörelsen. Särskilt då teorin kontroversiellt nog kom att tillämpas inom 

ramen för våldtäkt av Amir (1967). Trots att teorin är uppbyggd på ett sätt som har 

kommit att uppröra, var teorin en av de första inom det viktimologiska forskningsfältet 

och kom att spela en viktig roll i den fortsatta teoribildningen (Rock, 2007). 

 

Kuijpers, Van der Knaap, & Willem Winkel (2012) rapporterade att det inte endast var 

faktorer hos gärningspersonen som påverkade risken för partnervåld utan även 

offerrelaterade riskfaktorer påverkade risken för upprepad utsatthet för partnervåld. 

Kuijpers et al. argumenterade för att forskning om offerrelaterade riskfaktorer för 

upprepad utsatthet för partnervåld är av vikt för offer och de samhällsinstanser som ska 

skydda dem. Vidare är kunskap om offer som utsatts för partnervåld och deras 

dynamiska riskfaktorer av vikt för att stärka offren, sänka risken att de utsätts igen och 

för att öka deras kunskap om hur de kan bli trygga (Kuijpers et al.). Goodman, Dutton, 

Vankos och Weinfurt (2005) rapporterade att forskning om offerrelaterade riskfaktorer 

för upprepad utsatthet för partnervåld är av vikt, men att det finns risk att en stor del av 

ansvaret för våldet läggs på offren och leder till att dessa skuldbeläggs (victim-

blaming). Victim blaming har visats ha inflytande över hur offer som utsätts för olika 

typer av våldsbrott uppfattas vad gäller offrets ansvar och skuld (Whatley & Riggio, 

1993) och victim blaming har även undersökts inom ramen för partnervåld (West & 

Wandrei, 2002). 

 

Även om kritiker menar att det finns risk att offer skuldbeläggs genom att fokus läggs 

på offers beteende och handlingar, så ska det inte hindra att forskning bedrivs om 

dynamiska offerrelaterade riskfaktorer (Goodman et al. 2005; Kuijpers et al. 2012). 

Belfrage och Strand (2008) menade att det är viktigt för arbetet mot våld i nära 

relationer att identifiera potentiella offer för att kunna reducera den eventuella risken för 

att bli utsatt för partnervåld. Med anledning av att offer som är särskilt sårbara på grund 

av deras beteende och karaktäristika har visats ha en ökad risk att upprepat utsättas för 

våld i nära relationer jämfört med andra, har en särskild del i 

riskbedömningsinstrumentet SARA:SV tillägnats just sårbarhetsfaktorer hos offret 

(Kropp et al. 2008). Att beakta såväl offret som gärningspersonen när det gäller risk för 

partnervåld, ses därmed som en viktig del i såväl förståelsen för, som arbetet mot våld i 

nära relationer (Muftic et al. 2007; Belfrage & Strand).  

 

Kritikerna till victim precipitation har hävdat att teorin bidrar till en extrem form av 

victim blaming, då offer pekas ut att vara en direkt och primär anledning till sin egen 

utsatthet (Timmer & Norman, 1984). Vidare leder resonemanget om victim 

precipitation enligt Timmer och Norman till att de strukturella orsakerna till att brott 

begås förbises, och att brott enbart kan förebyggas på en individuell nivå för att 
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reducera individuell viktimisering. Enligt Timmer och Norman har brottsprevention 

övergått till offerprevention, där potentiella offer uppmanas till att “klä sig mindre 

utmanande”, “lämna lyset på” och att “låsa alla dörrar och fönster” för att själva 

förebygga risken att bli utsatt för brott. Potentiella offer pekas ut som delaktiga då de 

anses bete sig provocerande och betraktas därmed som delvis ansvariga för den 

kriminella handlingen när den väl inträffar. 

 

Timmer och Norman och Muftic et al. (2007) hävdar att sedan Wolfgang (1957) först 

introducerade begreppet victim precipitation inom ramen för mord, har begreppet 

expanderat. Victim precipitation har kommit att innefatta all slags provokation från 

offret såsom vårdslöshet, likgiltighet och offrets sårbarhetsfaktorer (Timmer & Norman, 

1984) samt självförsvar (Felson & Messner, 1998). Genom det fokus som har kommit 

att riktas mot situationen och de situationella faktorerna, istället för att beakta de 

strukturella problem som leder till kriminalitet, menar kritikerna att samhället och 

rättsväsendet upptas med att istället fokusera på relationen mellan offer och 

gärningsperson (Timmer & Norman). 

Studiens relevans 

 

Män och kvinnors uppfattningar om partnervåld i heterosexuella relationer har idag 

studerats i relativt stor omfattning (Harris & Cook, 1994; Locke & Richman, 1999; 

Pierce & Harris, 1993; Taylor & Sorenson, 2005). När det kommer till män och 

kvinnors uppfattningar om samkönat partnervåld är forskningen dock begränsad till ett 

fåtal studier, där det i samtliga har jämförts uppfattningar om våld som begås i 

samkönade relationer med uppfattningar om våld som begås i heterosexuella relationer 

(Ahmed et al. 2013; Harris & Cook, 1994; Poorman et al. 2003; Seelau & Seelau, 2005; 

Seelau et al. 2003; Sorenson & Thomas, 2009). Män och kvinnor har i tidigare 

forskning visats ha skilda uppfattningar om våld i nära relationer (se bland annat Ahmed 

et al.) och stereotypa föreställningar och myter om samkönat partnervåld kan påverka 

vilken hjälp som kan erbjudas till de utsatta (Seelau et al.; Holmberg & Stjernqvist). 

Kunskap om hur våld som begås i samkönade relationer uppfattas, är därmed av stor 

vikt för allmänheten, hjälporganisationer och rättssystemet i arbetet mot samkönat 

partnervåld. 

 

Det får anses fördelaktigt att undersöka uppfattningar om våld som begås i samkönade 

relationer i Sverige utifrån den kulturella och juridiskt rådande miljön, då samkönade 

par har samma juridiska rättigheter som heterosexuella par (Ahmed et al. 2013). Även 

om många invånare i Sverige anses ha en liberal syn på homosexualitet, finns det 

etablerade myter och föreställningar om våld som begås i samkönade relationer i såväl 

samhället i stort, hos polis och rättsväsende som hos hjälpinstanser (Letellier, 1994; 

NCK, 2009). Forskning om människors uppfattningar om våld som begås i samkönade 
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relationer är av vikt dels för att det är ett outforskat område och dels för att belysa de 

uppfattningar som finns om samkönat partnervåld för att medvetandegöra problemet. 

Vidare kan en ökad kunskap om våld som begås i samkönade relationer bidra till att de 

fördomar som finns i samhället om offer och gärningsperson i samkönade relationer 

minskas. På så vis blir det möjligt för människor som är utsatta för våld i nära relation, 

oavsett sexuell läggning att söka hjälp. Myterna om ömsesidigt våld är enligt NCK 

(2009) något som ligger offren för våld i samkönade relationer till last i deras egen 

förståelse för våldet och i deras hjälpsökande, vilket även hindrar att samhället utvecklar 

möjligheter och resurser för att bemöta de utsatta och därmed behöver myterna belysas. 

 

De olika modeller som ställs upp för att förklara våld i nära relationer har sin grund i 

sociala och biologiska skillnader mellan män och kvinnor, vilket enligt Holmberg och 

Stjernqvist (2008) riskerar att bidra till att samkönat partnervåld förblir osynligt och 

hindrar omgivningens förståelse för våld i samkönade relationer. McClennen (2005) 

rapporterade att det saknas relevanta teorier för att förklara och förstå samkönat 

partnervåld, vilket riskerar att kunskapen om våld som begås i samkönade relationer 

förblir bristfällig. Att belysa samkönat partnervåld ur nya perspektiv kan tänkas vara 

viktigt för arbete mot våld som begås i samkönade relationer. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka och beskriva uppfattningar om våld som begås i samkönade 

relationer. Mer specifikt, 

 

 Hur skiljer sig män och kvinnors uppfattningar om hur allvarligt våld som begås 

i samkönade relationer anses vara, beroende på offrets kön? 

 Hur skiljer sig män och kvinnors uppfattningar om offrets delaktighet i sin egen 

utsatthet, beroende på offrets kön? 

Metod 

Design 
Den kvantitativa metoden bedömdes vara lämplig att använda då syftet med 

föreliggande studie var att jämföra män och kvinnors uppfattningar om våld som begås i 

samkönade relationer och syftet med studien låg således till grund för valet av metod. 

Flertalet studier som genomförts för att undersöka uppfattningar om partnervåld har 

tillämpat den kvantitativa metoden (se bland annat Ahmed et al. 2013), och för att 

kunna fråga så många enheter som möjligt ansågs den kvantitativa metoden vara bäst 

lämpad att använda. Föreliggande studie har en enfaktoriell mellanindividsdesign, då 

varje respondent endast tog del av en vinjett med tillhörande enkät. En enfaktoriell 

mellanindividsdesign tillämpas enligt Borg och Westerlund (2006) när forskaren avser 

att mäta en oberoende variabel där varje försöksbetingelse besvaras av olika personer, 
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vilket överensstämmer med aktuell studie. Enligt Pagano (2013) ska antalet 

respondenter som tillhör varje betingelse var så jämnt fördelade som möjligt när denna 

design används och det är en oberoende variabel med ett antal nivåer som analyseras, 

vilket stämmer överens med aktuell studies upplägg.       

 

Vinjettmetoden introducerades i Sverige på 1990-talet, men myntades som 

forskningsmetod i början på 50-talet (Jergeby, 1999). Metoden har framförallt 

tillämpats i USA och England, men har blivit mer vanligt förekommande även i 

Sverige. Vidare används metoden inom ett flertal discipliner, däribland kriminologin, 

där frågor om bland annat brottsoffer har studerats. Metoden har vissa fördelar jämfört 

med vanliga enkätundersökningar, då vinjettmetoden bidrar till att respondenterna har 

samma utgångspunkt när de svarar på frågorna. Genom att manipulera de variabler som 

ingår i en undersökning går det vidare att dra relativt säkra slutsatser om orsaker till 

respondenternas ställningstaganden (Jergeby). 

 

Jergeby (1999) definierar vinjetter följande: 

 

“Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som  

försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en  

val- eller bedömningssituation. Beskrivningen ska vara konkret och verklighetsnära för  

att uppfattas som trovärdig av respondenten.” (Jergeby, 1999, s.12). 

 

De karaktäristika som Jergeby (1999) syftar till ska finnas med i vinjetten, är de 

variabler som manipuleras i syfte att kontrollera om de har någon inverkan på 

bedömningar av situationen och uppfattningar kring scenariot av respondenter. I 

föreliggande studie manipulerades variabeln kön i vinjetterna, för att svara på studiens 

syfte. Efter att respondenterna hade läst igenom vinjetten fick de ta ställning till 

situationen och svara i enlighet med sina uppfattningar på efterföljande frågor. Vinjetten 

konstruerades av studiens författare, i samråd med handledare Joakim Peterson. Detta 

för att säkerställa de grundläggande kriterierna för en vinjett enligt Jergeby. När en 

vinjett konstrueras är det viktigt att det hypotetiska scenariot är lätt att förstå, logiskt, 

trovärdigt och inte för komplext. Det är viktigt att tänka på vinjettens innehåll för att 

minska risken att respondenternas svar påverkas av annat än den/de variabler som 

undersöks (Jergeby). Vinjettmetoden bedömdes vara den mest lämpliga metod att 

tillämpa inom ramen för aktuellt syfte, då det ansågs betydelsefullt att förse 

respondenterna med ett hypotetiskt scenario för att lättare kunna ta ställning till 

efterföljande frågor då kunskapen om samkönat partnervåld tycks vara tämligen 

begränsad. I tidigare empiriska studier där uppfattningar om partnervåld undersökts har 

vinjettmetoden tillämpats flertalet gånger, vilket föranledde valet av 

datainsamlingsmetod (se bland annat Ahmed et al. 2013; Pierce & Harris, 1993).  
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Deltagare 

Inklusionskriterier för urvalet i aktuell studie var att studenterna skulle vara studerande 

vid Mittuniversitetet i Sundsvall och vara svensktalande. Exklusionskriteriet var således 

icke-studenter samt studenter som ej var svenskstalande, då enkäter och vinjetter enbart 

fanns att tillgå på svenska. Exklusionskriterierna föranledde dock inte att någon 

respondent exkluderades från studien. Anledningen till att studenter ansågs vara ett 

lämpligt urval var för att flera tidigare studier inom liknande område använt sig av 

studenturval (Ahmed et al. 2013; Harris & Cook, 1994; Poorman et al. 2003). Vidare 

motiverades studenturvalet av begränsade resurser. 

 

Vid tiden för datainsamlingen var männens (n = 101) medelålder 23.6 år (SD = 4.0; 

Range = 19-38 år) och kvinnornas (n = 126) medelålder var 23.5 år (SD = 4.7; Range = 

19-42 år). Det fanns ingen signifikant skillnad i ålder mellan män och kvinnor (t (221) = 

-0.13, p = .896). Av den totala andelen män (n =101) var det 3 män (3%) som inte 

rapporterade sin ålder i enkäten. Internt bortfall förekom beträffande frågor på Opinions 

of Domestic Violence Scale [ODVS] (Ahmed et al. 2013) och de egenkonstruerade 

frågorna. Det interna bortfallet utgjordes av 3 män och 1 kvinna, motsvarande 2% av det 

totala urvalet. Anledningen till bortfallet berodde sannolikt på att respondenterna 

missade att enkäten bestod av två sidor. Respondenternas könsfördelning presenteras 

under rubriken ”Deskriptivt resultat”. Respondenternas fördelning vad gäller 

utbildningsinriktning redovisas i tabell 1.  

 
Tabell 1 

 

Fördelning av respondenter utifrån utbildningsinriktning. 

 

 

Utbildningsinriktning 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Totalt 

    

 

Naturvetenskaplig 

n (%) n (%) n (%) 

16 (15,8) 11 (8,7) 27 (11.9) 

Medie- och kommunikation 16 (15,8) 22 (17,5) 38 (16.7) 

Omvårdnad 11 (10,9) 45 (35,7) 56 (24.7) 

Beteendevetenskaplig 1 (1,0) 37 (29,4) 38 (16.7) 

Ekonomivetenskaplig 14 (13,9) 6 (4,8) 20 (8.8) 

Datavetenskaplig 43 (42,6) 5 (4,0) 48 (21.1) 

 

Totalt 

 

101 (100) 

 

126 (100) 

 

227 (100) 

 

Material 
Föreliggande studie om studenters uppfattningar om partnervåld i samkönade relationer, 

baserades på två olika enkätkonstruktioner med inledande vinjett (se Appendix A och 

B), bakgrundsfrågor rörande respondenterna, samt efterföljande frågor (se Appendix C 

och D). Efter att respondenterna läst vinjetten fyllde var och en i tre bakgrundsfrågor 

(“man/kvinna”, “ålder” och “Program/kurs/utbildning”) varpå respondenterna tog 
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ställning till totalt tretton efterföljande frågor angående den illustrerade händelse de 

tagit del av. Bakgrundsfrågorna inkluderades i enkäten för att användas till deskriptiv 

statistik. 

 

Frågeformuläret utgjordes främst av instrumentet ODVS, men innehöll även ytterligare 

frågor som konstruerats av uppsatsens författare. Frågorna som konstruerades utöver 

ODVS baserades på myter om samkönat partnervåld, men främst på den teori som 

ligger till grund för aktuell studie. Frågorna konstruerades på så sätt att de kom efter 

ODVS i en logisk följd för att undvika förvirring hos respondenterna. Enligt Ejlertsson 

(2005) är det viktigt att tänka på utformningen av en enkät så att frågeordningen och 

ordningen på svarsalternativ inte uppfattas som rörig av respondenterna. Ejlertssons 

riktlinjer föranledde att likertskalor tillämpades som svarsalternativ även för de 

egenkonstruerade frågorna. Vidare diskuterades frågorna med handledare innan de 

färdigställdes och inkluderades i enkäten. Enkäten inleddes således med bakgrundfrågor 

och fortsatte med frågor enligt ODVS för att sedan avslutas med de övriga frågorna. De 

egenkonstruerade frågorna är J, K, L och M. Enkätfrågorna bestod av nio frågor enligt 

ODVS som låg till grund för att besvara den första frågeställningen, och fyra frågor 

angående delaktighet för att mer specifikt besvara den andra frågeställningen. 

 

Grunden till ODVS togs fram av Pierce och Harris (1993). Ahmed et al. (2013) använde 

de frågor som Pierce och Harris tagit fram och anpassade instrumentet till svenska 

förhållanden samt namngav instrumentet. ODVS togs fram för att mäta hur allvarligt 

våld i nära relationer uppfattas vara, och har tillämpats i studier avseende såväl våld i 

heterosexuella relationer som våld i samkönade relationer (Pierce & Harris; Ahmed et 

al.). Instrumentet omfattar nio items där tre berör händelsen i sig, tre berör offret samt 

tre som handlar om gärningspersonen. Instrumentet är därmed framtaget för tillämpning 

vid just vinjettstudier. Varje fråga poängsätts enligt Ahmed et al. och den totala poängen 

kan uppgå till minst 9 poäng och som mest till 63 poäng för varje enskild respondent. 

Efter kontakt med Ahmed et al. via mail, erhölls ett godkännande att använda 

instrumentets svenska version. När Ahmed et al. testade mätinstrumentet ODVS var den 

interna reliabiliteten (internal consistency) .79.  

 

Enkäterna och frågorna var gemensamma för samtliga respondenter. Observera att 

namn och pronomina anpassades i enkäterna för att motsvara respektive vinjett. 

Exempel på påstående/fråga som ingår i ODVS är bland annat fråga D “Hur ansvarig är 

X för incidenten?”. Respondenterna hade sedan sju olika svarsalternativ som gick från 

1-7, och i detta fall motsvarar 1 - “Inte alls ansvarig” och 7 - “Mycket ansvarig”. Svaren 

skattades därmed på likertskalor (Pagano, 2013). ODVS berör även frågeställning 

nummer två indirekt, men ytterligare frågor ansågs nödvändigt för att mer direkt täcka 

den andra frågeställningen. De frågor i ODVS som är mer specifikt relaterade till 

frågeställning nummer två, är frågorna: A, D, G, E vilka i tidigare studier rörande victim 

precipitation (se exempelvis Taylor & Sorenson, 2005; Valor-Segura et al. 2011; Cann, 
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Calhoun & Selby, 1979) förekommit i liknande form. Då de egenkonstruerade frågorna 

inte utgör någon form av etablerat instrument och inte heller har validitetstestats har 

dessa frågor behandlats separat genomgående i studien. Såväl vinjett som enkätfrågor 

var i det närmaste identiska i båda fall, med undantag från att variabeln kön 

(man/kvinna) och pronomina (hon/han) på gärningsperson och offer manipulerades. 

Vinjett 1 illustrerade en samkönad relation med två män, en gärningsperson och ett 

offer. Vinjett 2 illustrerade en samkönad relation med två kvinnor, en gärningsperson 

och ett offer. 

 

För att få ett så pass relevant innehåll i vinjetten som möjligt i förhållande till såväl 

myter och föreställningar som till studiens syfte, diskuterades utformandet av vinjetten 

med handledare i flera led innan den färdigställdes och distribuerades. Vinjetten 

beskriver ett par som har en intim relation sedan ett drygt halvår tillbaka, där den ena 

parten är öppen med sin sexuella läggning medan den andra parten inte kommit ut än. 

Enligt NCK (2009) är det inte sällan som den ena parten i en våldsam samkönad 

relation utnyttjar det faktum att den andra parten inte är öppet homosexuell, och 

använder det som en del i psykisk misshandel. Makt- och kontrollövertag illustreras 

därmed i vinjetten, genom att gärningspersonen hotar om att berätta om sin partners 

sexuella läggning. I vinjetten beskrivs vidare hur gärningspersonen kontrollerar sin 

partner, vilket illustrerar den isolering och anpassning som offer för våld i nära 

relationer ofta utsätts för (Lundgren et al. 2001; NCK, 2009). Även om kontrollerande 

beteende från gärningspersonens sida inte är olagligt, ansågs det viktigt att beskriva 

beteendet då det kan sättas i relation till övriga händelser, så som det fysiska våldet 

(Lundgren et al. 2001). Den person i vinjetten som blir utsatt för våldet har en 

begränsad umgängeskrets och därmed begränsade möjligheter att få hjälp, till följd av 

att personen inte kommit ut med sin sexuella läggning. Detta visar inte bara 

konsekvenser av kontrollerande beteenden, utan även hur personer utsatta för samkönat 

partnervåld är särskilt sårbara (NCK, 2009; Hassouneh & Glass, 2008). 

 

I vinjetten beskrivs vidare hur en dispyt mellan offer och gärningsperson eskalerar för 

att kulminera i fysiskt våld. Gärningspersonen knuffar offret hårt i riktning mot en 

dörröppning, varpå offret tappar balansen och slår i huvudet i dörrkarmen. Som tidigare 

nämnts finns det myter och föreställningar om samkönat partnervåld, där en vanlig 

uppfattning bland allmänhet, hjälporganisationer och rättsväsende är att våldet är 

ömsesidigt (McClennen, 2005). Självförsvar har blivit felaktigt tolkat som frivilligt 

deltagande i våldet (McClennen) och var därmed viktigt att illustrera i vinjetten. När 

gärningspersonen knuffat in sin partner i en dörrkarm, beskrivs därför hur offret knuffar 

undan gärningspersonen för att undkomma situationen. Detta för att knyta an till de 

myter som existerar om ömsesidigt våld, och för att kunna undersöka hur 

respondenterna uppfattade det inträffade.  
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Det fysiska våldet diskuterades mellan författarna såväl som med handledare. 

Partnervåld av fysisk karaktär innefattar enligt Lundgren et al. (2001) bland annat 

knuffar, sparkar och slag. Knuffar som fysiskt våld i vinjettstudier har tillämpats 

tidigare då uppfattningar om partnervåld undersökts (Bethke & DeJOY, 1993; Hilton et 

al. 2003). Det fysiska våldet adapterades på så sätt att respondenterna skulle få fundera 

på vad de just läst och sedan ta ställning, utan att det skulle vara en för uppenbar 

våldsam och aggressiv handling. Dock var det viktigt att illustrera en handling som 

respondenterna skulle kunna uppfatta som allvarlig, såväl som att handlingen skulle 

vara verklighetsförankrad. Vidare beskrivs gärningspersonen som arbetande medan 

offret beskrivs som student. Detta dels för att ytterligare illustrera ett maktövertag 

mellan offer och gärningsperson men även för att ge respondenterna en gemensam 

nämnare i form av att offret var student, då urvalet utgjordes av studenter. Enligt 

Jergeby (1999) är det viktigt att försöka skriva vinjetten på ett sådant sätt att 

respondenterna har en möjlighet att kunna känna igen sig i vissa delar av det som 

beskrivs. Svartsjuka är ytterligare ett inslag i vinjetten, vilket är vanligt förekommande i 

fall av våld i nära relationer (Lundgren et al. 2001).  

 

Det totala antalet enkäter som delades ut till respondenter som vid 

undersökningstillfället studerade på Mittuniversitetet i Sundsvall uppgick till 227 

stycken. Ett urval bestående av 227 studenter bedömdes vara lämpligt utifrån 

Denscombes (2009) och Pallants (2010) rekommendationer. Respondenterna var jämt 

fördelade över de två respektive vinjetterna och enkäterna och redovisas under rubriken 

”Deskriptivt resultat”. 

 

Procedur 

Studien genomfördes under våren 2014. Innan enkäter och vinjetter delades ut 

genomfördes en pilotstudie där 10 respondenter deltog, vilket gav god insikt i hur 

respondenter tolkade enkätfrågor och vinjetter. Frågor på ODVS ändrades ej, då det 

skulle riskera instrumentets validitet och reliabilitet. För att besvara studiens andra 

frågeställning konstruerades, som tidigare nämnt, därför fyra andra frågor vilka 

utvecklades och reviderades efter pilotstudien. Innan enkäterna distribuerades 

genomfördes inga powerberäkningar då de siffror som var nödvändiga för att uppskatta 

eventuell power utifrån tidigare forskning, vid tiden för studien var begränsade.  

 

Studenter rekryterades till studien genom att föreläsningar, som hölls vid 

Mittuniversitetet under den tänkta datainsamlingsperioden, besöktes. Genom 

Mittuniversitetets schemaportal granskades samtliga årskurser och de aktuella 

programmen vid Mittuniversitetet i Sundsvall och respektive ansvarig lärare för de 

aktuella föreläsningarna kontaktades. De föreläsare som enligt schema för samtliga 

program och årskurser som hade en inplanerad föreläsning inom ramen för 

datainsamlingsperioden, kontaktades via mail. Således var det ett antal klasser som inte 



UPPFATTNINGAR OM VÅLD SOM BEGÅS I SAMKÖNADE RELATIONER 

18 
 

kontaktades, då de inte hade en inplanerad föreläsning som låg inom den tänkta 

tidsramen för datainsamling. Vissa mail besvarades inte och det förekom även att lärare 

nekade besök, vilket föranledde att ytterligare klasser exkluderades från besökslistan 

över den totala andelen föreläsningar vid Mittuniversitetet. Totalt besöktes nio 

föreläsningar som hölls på campus i Sundsvall mellan den 25 mars 2014 och den 4 april 

2014. Under datainsamlingsperioden avbokades ett möte med en klass sjuksköterskor 

för att hålla könsfördelningen så jämn som möjligt. Enligt Borg och Westerlund (2006) 

är det önskvärt vid oberoende mätningar att ha ungefär lika många individer i varje 

betingelse, vilket eftersträvades i aktuell studie. En jämn könsfördelning av 

respondenter var även av vikt för att minska risken för typ 1-fel inför kommande analys, 

liksom fördelningen av antalet män och antalet kvinnor som besvarat respektive enkät.  

 

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval (Ejlertsson, 2005). De lärare som godkände 

besök gästades inledningsvis alternativt i pausen under föreläsningen för att distribuera 

enkäter. Enkätutdelningen inleddes med att studien och valda delar av syftet 

förklarades. Hela studiens syfte ansågs inte nödvändigt att delge, då det kunde ha 

påverkat respondenterna i deras svar på enkäten. För att minska risken för socialt 

önskvärda svar, förklarades det att studien handlade om relationsproblematik i 

samkönade relationer och inte specifikt våld i samkönade relationer då det var upp till 

respondenterna själva att ta ställning till den givna situationen i vinjetten. Därefter 

delades enkäter ut till respondenter som ville delta. 

 

Enkäterna blandades innan utdelning, så att varannan vinjett bestod av en samkönad 

relation med två kvinnor och varannan vinjett bestod av en samkönad relation med två 

män. För minsta möjliga bortfall skedde utdelning och inhämtning av enkäter 

personligen, i enlighet med Ejlertsson (2005). Efter att studenterna fyllt i enkäten och 

sina bedömningar av vinjetterna, samlades enkäterna in upp och ned i en mapp för att 

respondenterna skulle känna sig trygga med att deras svar inte kunde kopplas till någon 

enskild person. Innan data började kodas in i SPSS samlades samtliga enkäter in för att 

så långt som möjligt undvika att någon enskild respondent skulle kunna identifieras. 

 

Enkät och vinjett föregicks av ett följebrev (se Appendix E), vilket respondenterna 

uppmanades att behålla för att ha möjlighet att kontakta författarna i efterhand med 

eventuella frågor eller synpunkter. Respondenterna informerades om att konfidentialitet 

råder, det vill säga att information de lämnat endast kommer att användas till 

kandidatuppsatsen och inte kommer kunna härledas tillbaka till dem, då data presenteras 

på gruppnivå i studien. Vidare informerades respondenterna via följebrevet, att det är 

frivilligt att delta samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst fram till att 

enkäterna lämnats in. En kontakt upprättades med den rikstäckande brottsofferjouren 

samt med RFSL i de fall respondenterna blivit påverkade av innehållet i vinjett och/eller 

enkät. Kontaktuppgifterna till respektive jour förmedlades till respondenterna via 

följebrevet. 
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Statistisk analys   

Data var normalfördelad när den totala poängen på ODVS och hela urvalet plottades i 

Statistical Package for the Social Sciences version 21 [SPSS]. Skewness var -0.406 och 

kurtosis var -0.215. På grund av dessa värden och på grund av hur datan för övrigt såg 

ut i bland annat histogram, samt att de få outliers som fanns inte påverkade datan 

nämnvärt bedömdes datan vara normalfördelad. Statistiska beräkningar genomfördes 

därefter med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Deskriptiv statistik beräknades för 

respondenternas medelålder, det vill säga männens medelålder och kvinnornas 

medelålder med respektive standardavvikelser. T-test för oberoende mätningar användes 

för att undersöka om männen och kvinnorna skilde sig åt signifikant med avseende på 

ålder.  

 

T-test för oberoende mätningar beräknades på männens och kvinnornas totalpoäng på 

ODVS där männen och kvinnorna utgjorde två grupper av respondenter. Den oberoende 

variabeln utgjordes av kön på respondenter, det vill säga män och kvinnor, och den 

beroende variabeln var totalpoängen på ODVS. T-test ansågs vara lämpligt att inleda 

analysarbetet med, då det ansågs ge ett så övergripande resultat som möjligt. 

Föreliggande studie hade en mellanindividsdesign då jämförelser gjordes mellan 

grupper med olika individer, vilket är ett villkor för oberoende t-test enligt Borg och 

Westerlund (2006). Ytterligare ett antagande som bör vara uppfyllt är att data är 

normalfördelad, vilket var fallet i aktuell studie. Vidare är homogena 

populationsvarianser ett antagande som bör vara uppfyllt, vilket dock inte uppfylldes 

vid analysen. T-test är dock inte alltför känsligt om det handlar om större urval och att 

data inte är alltför snedfördelad, vilket föranledde att t-testet ansågs tillförlitligt i 

föreliggande studie (Borg & Westerlund). Analysen i SPSS justerar för homogena 

populationsvarianser och bidrar med alternativa siffor, vilka tillämpades vid tolkningen 

av resultatet. Alfanivån sattes till .05 vid signifikansprövningar genomgående i studien, 

vilket i enlighet med Pallant (2010) är en vanligt förekommande alfanivå. Effektstorlek 

beräknades med eta2 och tolkades i enlighet med Cohens riktlinjer, (refererad i Pallant, 

2010) (.01 = liten effekt, .06 = medelstor effekt, .14 = stor effekt). 

 

Enligt Borg och Westerlund (2006) är envägs oberoende variansanalys (ANOVA) en 

statistisk metod som kan användas för att beräkna om stickprovsmedelvärden 

signifikant skiljer sig åt för fler än två grupper, vilket var av intresse för denna studie. 

Enligt Pallant (2010) är envägs oberoende variansanalys lämpligt för forskningsfrågor 

rörande skillnader mellan grupper, vilket var en av anledningarna till att ANOVA 

ansågs lämpligt för att besvara delar av studiens syfte. En del av den aktuella studiens 

syfte var att undersöka hur män och kvinnor skiljer sig åt med avseende på hur allvarligt 

våld som begås i samkönade relationer uppfattas vara. För att kunna beräkna en envägs 

oberoende ANOVA användes variabeln kön som en oberoende variabel med fyra 

nivåer. Nivå ett utgjordes av gruppen kvinnor som läst vinjetten med två kvinnor och 

nivå två bestod av gruppen män som läst vinjetten med två män. Nivå tre utgjordes av 
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gruppen kvinnor som läst vinjetten med två män och slutligen bestod nivå fyra av 

gruppen män som läst vinjetten med två kvinnor. 

 

Betydelsen av respondenternas kön i förhållande till uppfattningar om våld i samkönade 

relationer beräknades genom att respondenternas kön och kön på offer och 

gärningsperson i vinjetterna behandlades som den oberoende variabeln enligt 

beskrivning ovan. Totalpoängen på ODVS behandlades som den beroende variabeln när 

ANOVA beräknades. Vidare genomfördes post hoc test, enligt Pallant (2010) 

rekommenderade Tukey, för att kontrollera var signifikanta skillnader uppstod. 

Effektstorlek beräknades med eta2 och tolkades i enlighet med Cohens riktlinjer, 

(refererad i Pallant, 2010). De oberoende variablerna i föreliggande studie var på 

nominalskalenivå, då de var kvalitativa variabler. De beroende variablerna skattades 

utifrån Likertskalor och nådde inte upp till intervallskalenivå, men betraktades ändå som 

något bättre än en ren rangskala (Borg & Westerlund 2006; Pagano, 2013). För att 

kunna göra statistiska beräkningar i SPSS med ANOVA, bör datanivån vara minst 

intervallskalenivå vad gäller beroende variabler. Dock är aktuell skala på 

ordinalskalenivå, men då instrumentet ODVS är såväl validitetstestat som etablerat, har 

data från instrumentet i tidigare studier tillämpats på intervallskalenivå (Ahmed et al. 

2013). Enligt Pagano (2013) är det möjligt att göra parametriska tester och betrakta 

likertskalor som intervallskalenivå när ett validerat instrument som egentligen är på 

ordinalskalenivå har använts vid datainsamling, och det är upp till forskaren själv att 

avgöra. ANOVA har även tillämpats som statistisk beräkningsmetod för aktuellt 

instrument tidigare (Ahmed et al.). Dock betraktades de beroende variablerna från de 

egenkonstruerade frågorna som ordinalskalenivå, då dessa frågor inte utgör ett validerat 

instrument. 

 

Svaren på vardera fråga på ODVS summerades, där en högre totalpoäng på ODVS 

indikerade att våldet uppfattades vara mer allvarligt. Samtliga frågor på ODVS 

poängsattes med 1-7 utifrån vad respondenterna angett för svar. Frågorna A, B, C, D, H, 

I poängsattes i enlighet med respondenternas svar, medan frågorna E, F, G poängsattes 

inverterat på grund av frågornas utformning i enlighet med Ahmed et al. (2013). 

Invertering genomfördes i SPSS efter att samtlig data kodats in. Då de egenkonstruerade 

frågorna som behandlades utöver ODVS inte är validitetstestade och inte utgör ett 

instrument eller en skala, anses det enligt Pagano (2013) vara kontroversiellt att tillämpa 

parametriska tester när data är på “riktig” ordinalskalenivå. Kruskal Wallis H-test 

tillämpades därmed för att jämföra fyra oberoende grupper, utifrån kön på respondent 

och kön i vinjett. Vidare användes Mann-Whitney U som kompletterande 

beräkningsmetod utöver Kruskal Wallis H-test på fråga K, samt uteslutande användes 

Mann-Whitney U för resterande frågor utöver ODVS. När Mann-Whitney U beräknades 

användes variabeln kön som den oberoende variabeln och de egenkonstruerade frågorna 

var för sig som den beroende variabeln. 
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Mann-Whitney U tillämpades således som beräkningsmetod för frågor utöver ODVS. 

Effektstorlekar för Mann-Whitney U beräknades i enlighet med Pallant (2010) och 

tolkades utifrån Cohens riktlinjer, (refererad i Pallant, 2010) (.1 = liten effekt, .3 = 

medelstor effekt, .5 = stor effekt). Vid redogörelse för resultat från Mann-Whitney U 

test används såväl median som medelvärden och standardavvikelser för respektive 

grupper. Medelvärden och standardavvikelser redovisades för att tydliggöra var 

eventuella skillnader fanns mellan grupperna män och kvinnor. 

 

Etiska överväganden 
Respondenterna informerades om studiens syfte, att vinjettundersökningen användes till 

en kandidatuppsats, samt att det var frivilligt att delta. All information om studien gavs 

på plats, såväl muntligt som skriftligt. Vidare garanterades respondenterna 

konfidentialitet. Enligt Ejlertsson (2005) innebär konfidentialitet att det är möjligt för 

författarna att identifiera enskilda personer, men att de som genomför undersökningen 

garanterar att personuppgifter inte sprids och att enskilda individer inte kan urskiljas när 

resultatet presenteras. De fyra forskningsetiska principerna efterföljdes; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Ejlertsson). 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna fick ta del av syftets relevanta 

delar och att respondenterna informerades om att det var frivilligt att deltaga. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades om att de själva 

hade rätt att bestämma om de ville delta eller ej, och ingen påtryckning utövades mot 

respondenterna. I aktuellt fall var det tillräckligt att deltagarna svarade på enkäten för att 

det skulle räknas som skriftligt samtycke att delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

som tidigare nämnts ovan och nyttjandekravet uppfylldes i och med att insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast användes för det ändamål som avsågs med 

studien (Ejlertsson).  

 

Vinjetterna och enkäterna innehöll inga frågor eller påståenden om direkt utsatthet för 

brott, utan om uppfattningar om hypotetiska fall av partnervåld som begicks i en 

samkönad relation. Dock finns det alltid risk för att respondenter tar illa upp eller blir 

illa berörda, och därmed bifogades ett nummer till brottsofferjouren och RFSL:s 

brottsofferjour i följebrevet. Ett möjligt etiskt problem skulle ha kunnat vara att 

enkätfrågorna uppfattades som känsliga av vissa respondenter, vilket skulle ha kunnat 

resultera i bortfall. Vidare erhölls etiskt godkännande av studiens forskningsplan från 

ansvarig handledare Joakim Petersson innan datainsamlingen påbörjades.  
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Resultat 
 

Intern reliabilitet (internal consistency) är en aspekt som är av vikt för ett instruments 

eller en skalas reliabilitet. Intern reliabilitet syftar till att indikera hur väl en skalas eller 

ett instruments olika items mäter samma sak (Pallant, 2010). En hög Cronbach’s alpha, 

det vill säga en nivå på minst .7, visar på en hög intern reliabilitet som innebär att de 

items som skalan består av, har en god samhörighet. ODVS interna reliabilitet mättes i 

föreliggande studie med korrelationsmåttet Cronbach’s alpha och uppgick till .82. 

ODVS interna reliabilitet för aktuell studie var således något högre än vad Ahmed et al. 

(2013) rapporterade. 

 

Deskriptivt 

Totalt var det 227 respondenter som deltog i undersökningen och utgjorde grunden för 

aktuell studie. Andelen kvinnor (n = 126) utgjorde 55.5% av urvalet, varav männen (n = 

101) utgjorde 44.5%. Av det totala urvalet var det 64 kvinnor (28.2%) som läste vinjett 

1, vilket utgjorde 50.8% av den totala andelen kvinnor i urvalet. Vidare var det av det 

totala urvalet 62 kvinnor (27.3%) som läste vinjett 2, vilket utgjorde 49.2% av den 

totala andelen kvinnor i urvalet. Av det totala urvalet var det 49 män (21.6%) som läste 

vinjett 1, vilket utgjorde 48.5% av den totala andelen män i urvalet. Slutligen var det av 

det totala urvalet 52 män (22.9%) som läste vinjett 2, vilket utgjorde 51.5% av den 

totala andelen män. 

 

Den minsta möjliga poängen på ODVS var 9 poäng och den högsta möjliga poängen var 

63 poäng. Högre poäng på ODVS indikerade att våldet uppfattades mer allvarligt i den 

angivna situationen än en lägre poäng. Medelvärdet för det totala urvalet på ODVS var 

45.22 (SD = 7.86, Range 19-62). Medelvärden och standardavvikelser för män 

respektive kvinnor på vardera fråga på instrumentet ODVS presenteras i tabell 2. 

Medelvärden och standardavvikelser för män respektive kvinnor rörande de 

egenkonstruerade frågorna presenteras i tabell 3, då de egenkonstruerade frågorna har 

behandlats separat genomgående i analys och resultatet i helhet.  
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Tabell 2 

 

Medelvärden och standardavvikelser för samtliga män och kvinnor som besvarat ODVS 

 

  

Män* 

 

Kvinnor** 

  

Fråga/påstående n (%) M (SD) n (%) M (SD) 

A. Hur allvarlig är 

incidenten? 

100 (99.0) 4.26 (1.42) 126 (100.0) 5.20 (1.16) 

B. Hur sannolikt hade 

det varit att du hade 

ringt till polisen om du 

hade bevittnat denna 

händelse som 

utomstående tredje 

part? 

100 (99.0) 2.80 (1.60) 126 (100.0) 3.52 (1.58) 

C. Hur våldsam är 

incidenten? 

100 (99.0) 3.88 (1.42) 126 (100.0) 4.67 (1.03) 

D. Hur ansvarig är 

My/Tim för incidenten? 

100 (99.0) 5.80 (1.59) 126 (100.0) 6.46 (0.88) 

E. Mys/Tims 

handlande är 

rättfärdigt.*** 

100 (99.0) 1.78 (1.07) 126 (100.0) 1.52 (1.05) 

F. På det hela taget, 

hur mycket 

sympatiserar du med 

My/Tim?*** 

100 (99.0) 2.19 (1.32) 126 (100.0) 1.98 (1.16) 

G. Hur ansvarig är 

Gabriella/Kristoffer för 

incidenten?*** 

100 (99.0) 2.44 (1.63) 126 (100.0) 1.90 (1.25) 

H. Gabriella/Kristoffer 

fick uthärda mycket 

allvarlig misshandel 

från My/Tim. 

99 (98.0) 2.87 (1.41) 125 (99.2) 3.93 (1.31) 

I. På det hela taget, 

hur mycket 

sympatiserar du med 

Gabriella/Kristoffer? 

99 (98.0) 4.73 (1.56) 125 (99.2) 5.44 (1.40) 

 

Totalt 

 

 

99 (98.0) 

 

41.93 (8.40) 

 

125 (99.2) 

 

47.83 (6.32) 

* Det totala antalet män i urvalet var n = 101. Internt bortfall förekom. 

** Det totala antalet kvinnor i urvalet var n = 126. Internt bortfall förekom. 

Note: Den totala poängen för ODVS sträckte sig från 9 till 63 poäng, där högre poäng indikerade att 

situationen uppfattades vara mer allvarlig än lägre poäng. 

*** Poängsattes inverterat vid kodning. 
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Tabell 3 

 

Medelvärden och standardavvikelser för samtliga män och kvinnor som besvarat de egen-konstruerade 

frågorna i enkäten. 

 

  

Män* 

 

Kvinnor** 

  

Fråga/Påstående 

 

n (%) M (SD) n (%) M (SD) 

J. Gabriellas/Kristoffers 

beteende under dagen är 

anledningen till att My/Tim 

knuffade henne/honom 

98 (97.0) 3.16 (1.57) 125 (99.2) 2.72 (1.47) 

K. Gabriella och 

My/Kristoffer och Tim är lika 

delaktiga i incidenten. 

99 (98.0) 

 

2.47 (1.84) 125 (99.2) 1.90 (1.24) 

L. Gabriella/Kristoffer blev 

knuffad för att hon/han 

provocerade My/Tim. 

99 (98.0) 

 

2.16 (1.48) 125 (99.2) 1.80 (1.18) 

M. Om man provocerar sin 

partner får man ta 

konsekvenserna. 

98 (97.0) 

 

1.93 (1.57) 125 (99.2) 

 

1.42 (1.03) 

* Det totala antalet män var n = 101. Internt bortfall förekom. 

** Det totala antalet kvinnor var n = 126. Internt bortfall förekom. 

 

Skillnader i män och kvinnors uppfattningar om våld som begås i 

samkönade relationer 
För att undersöka om män och kvinnor skilde sig åt avseende hur allvarligt samkönat 

partnervåld uppfattades vara, genomfördes ett oberoende t-test som första steg i 

analysen. Den totala poängen på ODVS tillämpades som beroende variabel i t-testet, då 

totalpoängen jämfördes mellan de två grupperna män respektive kvinnor. T-testet visade 

en signifikant skillnad mellan män och kvinnor avseende totalpoängen på ODVS, t 

(177) = 5.81, p = .000. Resultatet indikerade att männen (M = 41.93, SD = 8.40) i 

urvalet uppfattade våld som begås i samkönade relationer som mindre allvarligt än 

kvinnorna (M = 47.83, SD = 6.32) i urvalet, då männen hade en lägre totalpoäng på 

ODVS än vad kvinnorna hade. Skillnaden i medelvärde mellan männen och kvinnorna 

var 5.9. Eta squared beräknades för t-testet och uppgick till .13, vilket indikerade en 

medelstor, på gränsen till stor effekt. 

 

Då signifikanta skillnader mellan männen och kvinnorna i urvalet avseende 

uppfattningar om våld som begås i samkönade relationer visades av t-testet, var det 

vidare av intresse att undersöka hur männen och kvinnorna i urvalet skiljde sig åt. Den 

totala poängen på ODVS jämfördes mellan männen och kvinnorna, i kombination med 

vilken vinjett med tillhörande enkät som respondenterna hade läst och besvarat. För att 

kunna urskilja hur männen och kvinnorna skilde sig åt, genomfördes en envägs 
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oberoende variansanalys (ANOVA). ANOVA visade signifikanta skillnader mellan 

männen och kvinnorna i urvalet avseende den totala poängen på ODVS i kombination 

med den vinjett som respondenterna läst, F (3, 220) = 13.17, p = .000. Eta squared 

beräknades för ANOVA och uppgick till .15, vilket indikerade en stor effekt.  

 

För att kunna urskilja var de signifikanta skillnaderna mellan männen och kvinnorna 

fanns, genomfördes Tukey’s post hoc test. Tukey visade att det fanns flertalet 

signifikanta skillnader mellan männen och kvinnorna. Medelvärdet för de män som läst 

och besvarat vinjetten med två män var 42.46 (SD = 8.71) och medelvärdet för de män 

som läst och besvarat vinjetten med två kvinnor var 41.34 (SD = 8.09). Skillnaden i 

medelvärde mellan de två grupperna män var 1.12. Det fanns dock ingen statistiskt 

signifikant skillnad (p = .870). Medelvärdet för de kvinnor som läst och besvarat 

vinjetten med två kvinnor var 48.89 (SD = 5.98) och medelvärdet för de kvinnor som 

läst vinjetten med två män var 46.76 (SD = 6.52). Skillnaden i medelvärde mellan de två 

grupperna var 2.13. Dock fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad (p = .361). 

 

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan de män och de kvinnor som läst och 

besvarat vinjett och enkät med två kvinnor, p = .000. Skillnaden i medelvärde mellan 

männen (M = 41.34, SD = 8.09) och kvinnorna (M = 48.89, SD = 5.98) var 7.55. 

Resultatet visade att männen som läst vinjetten med två kvinnor hade en lägre 

totalpoäng på ODVS än de kvinnor som läst vinjetten med två kvinnor, vilket 

indikerade att männen uppfattade våldet som mindre allvarligt i jämförelse med 

kvinnorna. Vidare fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan de män och de kvinnor 

som läst och besvarat vinjett och enkät rörande två män, p = .010. Skillnaden i 

medelvärde mellan männen (M = 42.46, SD = 8.71) och kvinnorna (M = 46.76, SD = 

6.52) var 4.30. Resultatet indikerade att de män som läst vinjetten med två män 

uppfattade våldet som mindre allvarligt än de kvinnor som läst vinjetten med två män, 

då männen hade en lägre totalpoäng på ODVS. Slutligen fanns en signifikant skillnad 

mellan de kvinnor som läst vinjetten med två män, och de män som läst vinjetten med 

två kvinnor, p = .001. Skillnaden i medelvärde mellan kvinnorna (M = 46.76, SD = 

6.52) och männen (M = 41.34, SD = 8.09) var 5.42, vilket visade att männen hade en 

lägre totalpoäng på ODVS än kvinnorna. Resultatet indikerade att männen uppfattade 

våld i en samkönad relation med två kvinnor som mindre allvarligt, än vad kvinnorna 

uppfattade våld i en samkönad relation med två män. 

 

Skillnader i män och kvinnors uppfattningar om offrets delaktighet 
För att undersöka hur män och kvinnors uppfattningar skilde sig gällande offrets 

delaktighet i den beskrivna incidenten, genomfördes det icke-parametriska testet 

Kruskal Wallis H-test på fråga K. Vidare tillämpades Mann-Whitney U test som post 

hoc test (se tabell 4). Den icke-parametriska motsvarigheten till t-test, Mann-Whitney 

U, användes sedan mot varje enskild egenkonstruerad fråga på enkäten. De av 
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respondenterna angivna svaren på frågorna behandlades som beroende variabler och 

jämfördes mellan de två grupperna; män respektive kvinnor. Signifikanta skillnader 

kunde urskiljas på tre av de fyra frågorna. 

 
Tabell 4 

 

Jämförelser gällande fråga K i enkäten mellan grupperna 1 – 4. (N = 224) 

Note. Kruskal Wallis H-test användes för att undersöka skillnader mellan grupperna 1-4. Mann Whitney U-

test tillämpades som post hoc test. Endast signifikanta resultat presenteras. 

* Det totala antalet respondenter i grupp 1 var 64. Internt bortfall förekom 

** Det totala antalet respondenter i grupp 4 var 49. Internt bortfall förekom 

 

Post hoc testen på fråga K, visade att det fanns två signifikanta skillnader. Männen (M = 

2.72, SD = 1.92) i urvalet uppfattade i större utsträckning än kvinnorna (M = 1.81, SD = 

1.24) att gärningsperson och offer var lika delaktiga i incidenten när gärningsperson och 

offer var kvinnor (Md = 2.0 vs Md = 1.0, U = 1016.0, z = -2.98, p = .003, r = .284). 

Skillnaden i medelvärde var 0.91. Vidare uppfattade männen (M = 2.72, SD = 1.92) att 

offer och gärningsperson var lika delaktiga när gärningsperson och offer var kvinnor i 

större utsträckning, än vad kvinnorna (M = 1.98, SD = 1.25) uppfattade när 

gärningsperson och offer var män (Md = 2.0 vs Md = 2.0, U = 1141.0, z = -2.03, p = 

.043, r = .194). Skillnaden i medelvärde var 0.74. 

 

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan männen (M = 3.16, SD = 1.57) och 

kvinnorna (M = 2.72, SD = 1.47) på fråga J rörande offrets beteende under dagen (Md = 

3.0 vs Md = 3.0, U = 5176.5, z = -2.02, p = .043, r = .135). Skillnaden i medelvärde 

mellan männen och kvinnorna var .044, och resultatet indikerade att männen i urvalet i 

större usträckning än kvinnorna uppfattade att offrets beteende under dagen var 

anledningen till att offret blev knuffad. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan männen (M = 2.47, SD = 1.84) och kvinnorna (M = 1.90, SD = 1.24) på fråga K, 

rörande offrets och gärningspersonens delaktighet i incidenten (Md = 2.0 vs Md = 1.0, U 

= 5253.5, z = -2.07, p = .039, r = .138). Skillnaden i medelvärde mellan männen och 

kvinnorna var 0.58. Resultatet indikerade att männen skilde sig signifikant från
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kvinnorna, då männen i större utsträckning än kvinnorna tenderade att uppfatta offret 

och gärningspersonen i respektive vinjett som lika delaktiga i incidenten, det vill säga 

knuffen. 

 

Männens medelvärde på fråga L, om det var provokation från offret som var 

anledningen till att denne blev knuffad av gärningspersonen, var 2.16 (SD = 1.48). 

Kvinnornas medelvärde var 1.80 (SD = 1.18), och skillnaden i medelvärde mellan 

männen och kvinnorna var 0.36. Det fanns dock ingen statistiskt signifikant skillnad 

(Md = 2.0 vs Md = 1.0, U = 5384.5, z = -1.83, p = .067, r = .122). Det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan männen (M = 1.92, SD = 1.57) och kvinnorna (M 

= 1.42, SD = 1.0) på den sista mer generella frågan i enkäten, fråga M (Md = 1.0 vs Md 

= 1.0, U = 4995.0, z = -2.91, p = .004, r = .195). Skillnaden i medelvärde mellan 

männen och kvinnorna var 0.51 och resultatet indikerade att männen till skillnad från 

kvinnorna, uppfattade att en person som provocerar sin partner får ta de konsekvenser 

som uppstår i samband med provokationen. 

 

Diskussion 

 

Syftet med aktuell studie var att undersöka och beskriva uppfattningar om våld som 

begås i samkönade relationer. Urvalet bestod av 227 studenter varav 126 (55.5%) var 

kvinnor och 101 (44.5%) var män, vilka vid tiden för datainsamlingen studerade vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Studenterna ombads att läsa en vinjett och besvara en 

efterföljande enkät. Vinjetten och enkäten fanns i två versioner, där den ena 

porträtterade två män och den andra två kvinnor. De två grupperna män och kvinnor 

jämfördes sedan gällande deras svar på enkäten för att undersöka hur män och kvinnors 

uppfattningar om våld som begås i samkönade relationer skilde sig. Resultaten som 

framkom var att männen i urvalet uppfattade våld som begås i samkönade relationer 

som mindre allvarligt än kvinnorna vilket visades vara oberoende av offrets kön. 

Männen uppfattade även offret som delaktig i sin egen utsatthet i större utsträckning än 

kvinnorna, vilket även det var oberoende av offrets kön. 

 

Ett av de viktigaste resultaten som framkom i aktuell studie var att männen uppfattade 

våld i nära relationer som mindre allvarligt än kvinnorna, vilket är i linje med tidigare 

forskning (se bland annat Ahmed et al. 2013) och görs gällande även när det kommer 

till våld som begås i samkönade relationer. I tidigare forskning (se bland annat Harris & 

Cook, 1994) har det spekulerats kring att det inte är tillräckligt att förklara män och 

kvinnors skilda uppfattningar om partnervåld genom att män identifierar sig med män 

och kvinnor identifierar sig med kvinnor. Detta då det i tidigare forskning framkommit 

att kvinnor tenderar att identifiera sig med offer för partnervåld i större utsträckning än 

män, oavsett om offret är man eller kvinna (Harris & Cook; Seelau et al. 2003) samt att 
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kvinnorna i aktuell studie uppfattade våldet som mer allvarligt än männen oberoende av 

kön på offret. 

 

Det är möjligt att spekulera i enlighet med Harris och Cook, att begreppet partnervåld 

har kommit att användas i det närmaste synonymt med mäns våld mot kvinnor (BRÅ, 

2009) vilket kan föranleda rädsla hos kvinnorna att själva utsattas för våld i nära 

relationer. Det är därmed tänkbart att kvinnorna i större utsträckning än männen, hade 

lättare att identifiera sig med offren för samkönat partnervåld, oavsett vilket kön den 

offret hade, då kvinnorna kan tänkas uppleva risken att själva utsättas som mer påtaglig 

än vad männen upplever sin risk vara. I enlighet med de slutsatser som dragits av Harris 

och Cook, är det vidare tänkbart att kvinnors svagare position i samhället i jämförelse 

med män, kan bidra till att kvinnorna i större utsträckning än männen sympatiserar med 

offrens utsatta position i de scenarion som illustrerats i vinjetten. 

 

Männen uppfattade inte våldet som lika allvarligt som kvinnorna, och män har i tidigare 

forskning generellt visats sympatisera mer med gärningspersonen i större utsträckning 

än kvinnor oberoende av gärningspersonens kön (Seelau et al. 2003). Det kan tänkas 

bero på att män överlag uppfattar risken att själva bli gärningsperson som större, än 

risken att bli offer för partnervåld, mot bakgrund av rådande föreställningar om att 

partnervåld är ett problem som utgörs av mäns våld mot kvinnor (BRÅ, 2009). 

Samkönat partnervåld är ett dolt problem där de utsatta inte erkänns som brottsoffer 

(Holmberg & Stjernqvist, 2008), vilket tillåter att begreppet partnervåld fortsätter att 

vara synonymt med mäns våld mot kvinnor. 

 

Män har i tidigare forskning (se bland annat Hillier & Foddy, 1993) visats ha en mer 

ursäktande inställning till våld och våldsbrott generellt, vilket kan tänkas förklara 

könsskillnaderna mellan männen och kvinnorna. Även om tolerans mot våld och 

våldsbrott inte har undersökts inom ramen för aktuell studie generellt, är det rimligt att 

anta att det kan vara en grundläggande anledning till varför männen uppfattade 

samkönat partnervåld som mindre allvarligt än kvinnorna. Att män visats ha en mer 

tolerant inställning till våld och våldsbrott än kvinnor (Hillier & Foddy), kan vidare 

tänkas förklara ett annat viktigt resultat som framkom i aktuell studie. Männen 

uppfattade i större utsträckning än kvinnorna att en person som provocerat sin partner 

får ta konsekvenserna. Det är tänkbart att männen till skillnad från kvinnorna därmed 

har en mer tolerant inställning till gärningspersonens beteende i vinjetten. Vidare är det 

möjligt att männen i större utsträckning än kvinnorna ansåg att gärningspersonens 

beteende var ett resultat av någon slags provokation från offret vilket rättfärdigade 

våldet och påverkade männens uppfattningar om att det inte var så allvarligt. 

 

Att rättfärdiga våld, om provokation har föregått situationen, har i tidigare forskning 

visats vara relaterat till victim blaming (West & Wandrei, 2002). Då vissa frågor i 

ODVS har tillämpats i tidigare studier avseende victim precipitation och victim blaming 



UPPFATTNINGAR OM VÅLD SOM BEGÅS I SAMKÖNADE RELATIONER 

29 
 

i fall av partnervåld (Taylor & Sorenson, 2005; Valor-Segura et al. 2011; Cann et al. 

1979), får det anses rimligt att tolka männens lägre totalpoäng i jämförelse med den 

högre poängen hos kvinnorna, som att männen i större utsträckning än kvinnorna 

uppfattade offret som delaktig i sin egen utsatthet. Tidigare forskning (se bland annat 

Harris & Cook, 1994) har visat att män lägger mer ansvar för våldet på offret än vad 

kvinnor gör, vilket även framkom i aktuell studie. 

 

Utifrån de resultat som framkommit, är det möjligt att dra slutsatser i enlighet med West 

och Wandrei (2002) om att männen i större utsträckning än kvinnorna tenderade att ha 

uppfattningar i linje med den mer kontroversiella tolkningen av victim precipitation, 

nämligen victim blaming. Utifrån slutsatser av West och Wandrei är det tänkbart att 

männen i större utsträckning än kvinnorna rättfärdigade sina uppfattningar om offrets 

eget ansvar i situationen genom att lägga vikt vid dennes beteende. Detta får anses 

tydligt då männen i större utsträckning än kvinnorna uppfattade att offrets beteende 

under dagen var anledningen till att offret blev knuffad av sin partner, vilket möjliggör 

spekulationer kring att männen har tendenser till victim blaming.  

 

Det får dock anses viktigt att beakta den icke-signifikanta skillnaden som erhölls på 

frågan om att offret blev knuffad för att offret provocerat gärningspersonen vid 

matbordet. Att det inte blev en signifikant skillnad kan eventuellt bero på att 

respondenterna uppfattade andra anledningar till att offret blev knuffad, än att offret 

provocerade sin partner i den mer direkta bemärkelsen. Det kan tänkas att ordet 

provokation innebar något mer uttalat och uppenbart än de passiva och aktiva 

provokationerna som illustrerades i vinjetten. Samtidigt framgick det av resultatet att 

männen i större utsträckning än kvinnorna uppfattade att offrets beteende under dagen 

var anledningen till att offret blev knuffad. Det föranleder tanken om att männen i 

urvalet ändå uppfattat de mer subtila provokationerna från offret under dagen till 

skillnad från kvinnorna och i enlighet med West och Wandrei (2002) tillämpar det som 

en förklarande och ursäktande omständighet till att offret blev knuffad av sin partner. 

 

Ett annat viktigt resultat som framkom i studien var att männen i större utsträckning än 

kvinnorna uppfattade att offer och gärningsperson var lika delaktiga i situationen. En 

person som genom självförsvar själv brukat våld kan uppfattas som delaktig i sin egen 

utsatthet och betraktas varken av sig själv eller av omgivningen som ett brottsoffer i 

dess rätta bemärkelse (Holmberg & Stjernqvist, 2008). Med tanke på att victim 

precipitation, victim blaming, utgår från att våldssituationer också är beroende av offrets 

beteende och handlingar (Wolfgang, 1957) kan det tänkas att uppfattningar om våld 

som begås i samkönade relationer med fördel kan tolkas i enlighet med teorin. Detta på 

grund av att våld som begås i samkönade relationer ses som ömsesidiga handlingar av 

allmänheten, polis- och rättsväsende och de inblandade (NCK, 2009), vilket är 

överensstämmande med männens uppfattningar i större utsträckning än kvinnornas i 

aktuell studie. 
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Det är viktigt att beakta att det inom ramen för aktuell studie enbart fanns möjlighet att 

dra slutsatser om victim precipitation, victim blaming, hos kvinnor respektive män i 

förhållande till varandra. Det går därmed inte att utesluta att även kvinnor har tendenser 

till victim blaming, även om de möjligen inte är lika tydliga som hos männen. Taylor 

och Sorenson (2005) rapporterade att samkönat partnervåld uppfattades som mer 

ömsesidigt än heterosexuellt partnervåld och att offer och förövare uppfattades vara lika 

ansvariga för våldet. Dock gjordes ingen skillnad på män och kvinnor. Det är således 

viktigt att utöka forskningen med fokus på varför män och kvinnor har skilda 

uppfattningar gällande partnervåld överlag, för att kunna dra mer säkra slutsatser och 

inte enbart förlita sig på spekulationer. 

 

I enlighet med Whatley och Riggio (1993) kan det spekuleras i att skillnaderna i 

männens och kvinnornas uppfattningar beror på att män och kvinnor har olika 

uppfattningar om fördomar och myter gällande vissa våldsbrott. Att män lägger mer 

ansvar på brottsoffer och uppfattar våldet som ömsesidigt i större utsträckning än 

kvinnor, kan i enlighet med Whatley och Riggio påverkas av att män och kvinnor tolkar 

myter olika. Det är tänkbart att de myter som finns om samkönat partnervåld är mer 

vanligt förekommande hos män än hos kvinnor och att män därmed lägger mer vikt vid 

offrets beteende för att rättfärdiga sina uppfattningar i linje med victim blaming. 

 

Det får anses vara viktigt att beakta möjligheten att det funnits en utbildningseffekt vad 

gäller resultatet och skillnaderna i uppfattningar mellan män och kvinnor. I urvalet hade 

majoriteten av kvinnorna omvårdnads- eller beteendeinriktning, och majoriteten av 

männen hade datainriktning, vilket kan innebära att skillnaderna kan förklaras utifrån 

utbildningsinriktning och inte nödvändigtvis enbart utifrån respondenternas kön. 

 

Metodologiska styrkor och brister 
Enkäten som legat till grund för föreliggande studie utgjordes till största del av 

instrumentet ODVS som figurerat i ett flertal studier (se bland annat Ahmed et al. 2013; 

Harris & Cook, 1994) sedan grunden till instrumentet togs fram av Pierce och Harris 

(1993). Instrumentet har visat på en god intern reliabilitet (internal consitency) såväl i 

studien av Ahmed et al. som i föreliggande studie, vilket indikerar att instrumentet är 

tillförlitligt för den aktuella studiens syfte. 

 

Dock finns ett par saker som bör påpekas i instrumentets utformning som kan tänkas ha 

haft betydelse för datainsamlingen. Vid pilotstudien som genomfördes innan 

datainsamlingen, framkom indikationer om att frågorna med fördel hade kunnat 

formuleras annorlunda med tanke på hur de för närvarande är konstruerade. Frågorna på 

ODVS kunde dock inte ändras, då validitet såväl som reliabilitet hade riskerats. Dock 

finns det utrymme att hävda att formuleringarna av vissa frågor (se bland annat fråga B) 

kan ifrågasättas då vissa frågor tenderade att vara något svårförståeliga. Trots detta var 
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det ingenting som märktes nämnvärt under datainsamlingen och intrycket av 

respondenternas svar är att respondenterna förstått vad frågorna innebär. Även om 

frågorna på ODVS går att förstå, kräver de koncentration från respondenter för att 

undvika missuppfattningar om vad som frågas efter. Vissa frågor hade därmed med 

fördel kunnat formuleras på ett mer lättförståeligt sätt för att göra instrumentet mer 

läsvänligt och lättillgängligt. 

 

Vidare är frågeföljden något som kan ifrågasättas i ODVS. Det kan tänkas att ordningen 

som frågorna kommer i, har påverkat respondenterna i deras svar på efterföljande 

frågor. Enligt Ejlertsson (2005) är det viktigt att tänka på ordningsföljden i en enkät, 

vilket föranleder tanken om att ordningsföljden kan vara en brist i ODVS. När 

respondenterna ombads att delta i studien delgavs enbart delar av studiens syfte för att 

undvika socialt önskvärda svar. Dock kan det tänkas att svaren som respondenterna 

uppgav, påverkades av frågeordningen. 

 

ODVS som instrument har ingen brytpunkt (cut off) vilket innebär att det inte finns 

någon övre respektive undre poänggräns som indikerar att partnervåldet uppfattades 

vara allvarligt respektive mindre allvarligt. Det var således endast möjligt att uttala sig 

om grupperna män och kvinnor i förhållande till varandra när jämförelser gjordes om 

hur allvarligt respondenterna uppfattade att samkönat partnervåld var. Trots att det finns 

utrymme för åsiktsbildning om ODVS utformning bör tillämpandet av instrumentet inte 

anses vara en begränsning. ODVS som instrument får anses vara lämpligt att använda i 

studier med syfte att undersöka uppfattningar om våld i nära relationer, och då även 

uppfattningar om våld som begås i samkönade relationer. 

 

De egenkonstruerade frågorna utgör inget validerat instrument eller en skala, vilket får 

anses vara en begränsning för studien. Det finns inga belägg för att hävda att frågorna är 

tillförlitliga eller formulerade på ett tillfredsställande sätt. Dock konstruerades frågorna 

utifrån de myter och föreställningar som finns om våld som begås i samkönade 

relationer, utifrån studiens syfte samt utifrån victim precipitation. Det får därmed anses 

finnas utrymme att argumentera för att frågorna är relevanta för studiens syfte. Med 

tanke på att frågorna har behandlats separat i analysen och inte blandats ihop med 

ODVS, får tillvägagångssättet att mäta teori och myter utifrån de förutsättningar som 

funnits inför aktuell studie anses vara tillfredsställande.  

 

Resultaten gällande de egenkonstruerade frågorna bör tolkas med försiktighet, eftersom 

de inte utgjorde ett etablerat instrument och att effektstorleken påvisades vara liten. 

Även om resultaten utifrån de egenkonstruerade frågorna bör tolkas med försiktighet på 

grund av små effektstorlekar ska det inte uteslutas att det finns substans i de resultat 

som framkommit angående männens uppfattningar om offrets egen delaktighet i sin 

egen utsatthet. Detta med tanke på att det går att argumentera för att ODVS indirekt 

mäter frågeställning nummer två som utformats efter victim precipitation, då vissa 
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frågor som ingår i ODVS tidigare använts i forskning om victim precipitation i fall av 

partnervåld (se bland annat Taylor & Sorenson, 2005). 

 

Något som bör nämnas är vidare de vinjetter som legat till grund för undersökningen. 

Vid konstruktionen diskuterades formen av våld som skulle illustreras mellan 

författarna och även i samråd med handledare. Knuffar är som tidigare nämnt ett vanligt 

inslag när det gäller partnervåld (Lundgren et al. 2001) och har tillämpats i tidigare 

forskning avseende uppfattningar om partnervåld (se bland annat Hilton et al. 2003). 

Det är dock möjligt att en knuff betraktades som mindre allvarligt av männen än av 

kvinnorna i aktuell studie även om knuffen medförde skador på offret. Detta då det 

visats i tidigare forskning att män har en högre tolerans gentemot våld än kvinnor (se 

bland annat Hillier & Foddy, 1993). Om våldet beskrivits vara mer allvarligt, är det 

möjligt att skillnaderna mellan männen och kvinnorna utjämnats. Dock går resultaten i 

linje med tidigare forskning (se bland annat Ahmed et al. 2013) vilket kan tänkas betyda 

att formen av våld ändå inte påverkade resultatet nämnvärt. 

 

När det gäller den sista frågan i enkäten som var mer generellt ställd, finns det utrymme 

att påpeka att frågan inte nödvändigtvis uppfattades vara kopplad till vinjetten som 

respondenterna läst. Det är tänkbart att konsekvenser inte tolkades som fysiskt eller 

psykiskt våld av respondenterna, utan att det kan vara andra slags konsekvenser som en 

person bör ta, om denne provocerat sin partner. Med tanke på att de övriga frågorna är 

kopplade till vinjetten, är det dock möjligt att respondenterna ändå satte frågan i relation 

till den situation som de läst om, men det är ändå viktigt att beakta, att det kan förhålla 

sig på annat sätt. En lösning på detta hade kunnat vara att ställa en mer öppen fråga för 

respondenterna själva att formulera sina tankar i ord. Dock fanns det inte tidsmässiga 

resurser att bearbeta denna typ av data, vilket föranledde att författarna valde att 

undvika öppna frågor. Vidare forskning bör dock eventuellt överväga att ha öppna 

frågor som komplement. 

 

Resultaten som framkom i aktuell studie bör inte generaliseras till en större population 

än den undersökta, då urvalet var ett bekvämlighetsurval som i enlighet med Ejlertsson 

(2005) inte kan anses representativt för populationen universitetsstuderande i Sverige. 

De flesta män som ingick i urvalet studerade program med datainriktning (42.6%) och 

de flesta kvinnor i urvalet studerade program inom omvårdnadsinriktning (35.7%) (se 

tabell 1), vilket troligen inte kan anses representativt för alla män och kvinnor som 

studerar på högskola/universitet i Sverige. Det får ändå anses motiverat med 

bekvämlighetsurval utifrån de resurser som fanns att tillgå i anslutning till studien och 

en begränsad tidsram för datainsamling. Det var även fördelaktigt att använda ett sådant 

urval och att ha med studenter i studien då tidigare forskning inom ämnet haft ett 

studenturval (se bland annat Ahmed et al. 2013).  

 



UPPFATTNINGAR OM VÅLD SOM BEGÅS I SAMKÖNADE RELATIONER 

33 
 

En annan anledning till att vara försiktig med att generalisera resultatet från aktuell 

studie, är att studien var en undersökning om uppfattningar och den företeelse som 

undersöktes inte med säkerhet kan sägas vara allmängiltig till sin natur (Borg & 

Westerlund, 2006). Dock gav vinjetterna samma utgångspunkt till respondenterna vilket 

är bra när uppfattningar kring ett fenomen undersöks (Jergeby, 1999). Resultatet som 

framkom utifrån ODVS var i linje med tidigare forskning (se bland annat Ahmed et al. 

2013) där studenturval tillämpats, vilket indikerade att det ändå kan vara möjligt att 

generalisera resultatet till en större studentpopulation. 

 

Grupperna män och kvinnor skilde sig inte åt signifikant vad gällde ålder. Dock finns 

det utrymme för att det skulle kunna vara andra faktorer än respondenternas kön som 

påverkat hur de uppfattat partnervåld i en samkönad relation. Det fanns ingen vetskap 

om respondenternas sexuella läggning, sociala bakgrund, civilstatus etc. i aktuell studie. 

Vidare fanns ingen information om respondenternas tidigare kunskap om våld som 

begås i samkönade relationer, men då kunskapen över lag tycks vara begränsad vad 

gäller samkönat partnervåld (Holmberg & Stjernqvist, 2008), får det antas att 

kunskapsnivån hos respondenterna är relativt lika. Om kunskap funnits om 

respondenternas tidigare erfarenheter av partnervåld, hade det kunnat bidra med 

ytterligare information om hur uppfattningarna bildats och formats enligt Locke och 

Richman (1999). Det finns således ett antal faktorer som bör beaktas, som kan tänkas ha 

haft inflytande över respondenternas uppfattningar. Dock fanns inte förutsättningar inför 

aktuell studie att fråga om respondenters sexuella läggning, tidigare utsatthet för våld i 

nära relationer och liknande. 

 

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Männen i föreliggande studie tenderade att uppfatta våld som begås i samkönade 

relationer som mindre allvarligt och uppfattade även offret som mer delaktig i sin egen 

utsatthet, än kvinnorna. Männen hade även mer tendenser till victim blaming i 

förhållande till kvinnorna. Det får anses rimligt att anta, att detta kan få konsekvenser 

när det kommer till bemötande av offer som utsatts för samkönat partnervåld, om dessa 

uppfattningar återfinns i en annan population än i den undersökta. 

 

Därmed är det viktigt att bedriva forskning om uppfattningar om våld som begås i 

samkönade relationer och då med fördel i andra urval än studenturval. Förslagsvis inom 

polis- och rättsväsende då dessa myndigheter är de som ofta kommer i kontakt med 

brottsoffer. Detta för att minska risken att offer för samkönat partnervåld blir utsatta för 

sekundär viktimisering och även för att underlätta att förebyggande åtgärder utvecklas. 
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Appendix A. Vinjett My och Gabriella 

 
My och Gabriella är ett par sedan drygt ett halvår tillbaka men de bor inte tillsammans. My arbetar 

och Gabriella studerar. My har alltid varit öppen med sin homosexualitet, men Gabriella har ännu inte 

kommit ut med sin sexuella läggning, varken för sin familj eller för sina vänner. My tycker att det är 

dags att Gabriella berättar om deras relation, men hon känner sig inte redo. 

 

My och Gabriella umgås så gott som varje dag. Då ingen av Gabriellas vänner vet vem My är, har 

Gabriella svårt att få ihop ursäkter till varför hon alltid är upptagen. För att undvika frågor från sina 

vänner tackar Gabriella ja till att följa med på en studentfest utan att först prata med My, vilket hon 

vet att My vill att hon ska göra. När Gabriella nämner festen för My vill hon följa med, men Gabriella 

säger att hon inte känner sig bekväm med att presentera My för sina vänner ännu och att hon kan följa 

med en annan gång. Diskussionen utvecklas till ett bråk och My säger att om Gabriella har så svårt att 

berätta om deras relation, så kan hon göra det åt henne. Gabriella blir rädd att My ska säga något om 

dem, och ber henne att ha tålamod. Gabriella säger att hon ska berätta när tillfället är rätt. För att 

gottgöra My stannar Gabriella hemma och struntar i att gå på festen. My verkar nöjd och de spenderar 

kvällen hemma tillsammans. 

 

En eftermiddag när Gabriella och My ska träffas och äta tillsammans, har Gabriella glömt bort tiden. 

Hon sitter på ett café med sina vänner när telefonen ringer och hon går undan för att svara. Det är My 

som undrar var Gabriella är någonstans, hon väntar på henne. Gabriella ber om ursäkt och säger att 

hon kommer på en gång. My höjer rösten i telefonen och säger att hon fan får snabba sig, hon skulle 

redan varit där. Gabriella skyndar sig och när hon kommer hem till My är My förbannad. Hon kräver 

att Gabriella berättar var hon har varit och vilka hon har träffat. Gabriella säger att hon bara fikade 

med några från klassen. My säger att hon inte tycker det är för mycket begärt att Gabriella prioriterar 

deras relation. Gabriella säger att hon inte ska glömma tiden igen och My lugnar ner sig. De äter 

under tystnad. 

 

Under middagen ringer Gabriellas telefon. Hon trycker bort samtalet för att inte besvära My mer den 

här dagen och My undrar varför hon inte svarar. Gabriella säger att det säkert inte var viktigt, att hon 

är med My nu och att samtalet kan vänta. My brusar upp och frågar vad Gabriella har att dölja. 

“Ingenting” svarar Gabriella som inte orkar ta fler diskussioner. My höjer rösten, hon ger sig inte och 

säger att Gabriella alltid har kunnat svara i telefonen framför henne förut och undrar vad hon 

undanhåller. Gabriella ber My att lugna ner sig och sluta vara så misstänksam, vilket leder till att My 

argt lämnar bordet. Gabriella reser sig upp, följer efter My och lägger en hand på hennes axel. My 

vänder sig om och ger Gabriella en hård knuff i riktning mot dörrkarmen varpå Gabriella tappar 

balansen och slår i huvudet. Hon tittar upp på My och ser att My är svart i ögonen. Gabriella blir rädd 

för vad My ska göra, och knuffar undan henne för att undkomma situationen. Gabriella springer ut i 

hallen och ser i spegeln att hon har ett jack i ögonbrynet från dörrkarmen. Hon sätter sig på golvet och 

har svårt att förstå vad som just hänt. 

 

Efter en stund kommer My ut till Gabriella i hallen och sätter sig bredvid henne. Gabriella säger 

förlåt, men My kramar henne och säger att det är hon själv som ska be om ursäkt. My säger att det 

inte var meningen att göra Gabriella illa, men om hon bara hade respekterat henne hade det aldrig 

hänt. 
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Appendix B. Vinjett Tim och Kristoffer 
 
Tim och Kristoffer är ett par sedan drygt ett halvår tillbaka men de bor inte tillsammans. Tim arbetar 

och Kristoffer studerar. Tim har alltid varit öppen med sin homosexualitet, men Kristoffer har ännu 

inte kommit ut med sin sexuella läggning, varken för sin familj eller för sina vänner. Tim tycker att 

det är dags att Kristoffer berättar om deras relation, men han känner sig inte redo. 

Tim och Kristoffer umgås så gott som varje dag. Då ingen av Kristoffers vänner vet vem Tim är, har 

Kristoffer svårt att få ihop ursäkter till varför han alltid är upptagen. För att undvika frågor från sina 

vänner tackar Kristoffer ja till att följa med på en studentfest utan att först prata med Tim, vilket han 

vet att Tim vill att han ska göra. När Kristoffer nämner festen för Tim vill han följa med, men 

Kristoffer säger att han inte känner sig bekväm med att presentera Tim för sina vänner ännu och att 

han kan följa med en annan gång. Diskussionen utvecklas till ett bråk och Tim säger att om Kristoffer 

har så svårt att berätta om deras relation, så kan han göra det åt honom. Kristoffer blir rädd att Tim 

ska säga något om dem, och ber honom att ha tålamod. Kristoffer säger att han ska berätta när tillfället 

är rätt. För att gottgöra Tim stannar Kristoffer hemma och struntar i att gå på festen. Tim verkar nöjd 

och de spenderar kvällen hemma tillsammans. 

 

En eftermiddag när Kristoffer och Tim ska träffas och äta tillsammans, har Kristoffer glömt bort tiden. 

Han sitter på ett café med sina vänner när telefonen ringer och han går undan för att svara. Det är Tim 

som undrar var Kristoffer är någonstans, han väntar på honom. Kristoffer ber om ursäkt och säger att 

han kommer på en gång. Tim höjer rösten i telefonen och säger att han fan får snabba sig, han skulle 

redan varit där. Kristoffer skyndar sig och när han kommer hem till Tim är Tim förbannad. Han 

kräver att Kristoffer berättar var han har varit och vilka han har träffat. Kristoffer säger att han bara 

fikade med några från klassen. Tim säger att han inte tycker det är för mycket begärt att Kristoffer 

prioriterar deras relation. Kristoffer säger att han inte ska glömma tiden igen och Tim lugnar ner sig. 

De äter under tystnad. 

 

Under middagen ringer Kristoffers telefon. Han trycker bort samtalet för att inte besvära Tim mer den 

här dagen och Tim undrar varför han inte svarar. Kristoffer säger att det säkert inte var viktigt, att han 

är med Tim nu och att samtalet kan vänta. Tim brusar upp och frågar vad Kristoffer har att dölja. 

“Ingenting” svarar Kristoffer som inte orkar ta fler diskussioner. Tim höjer rösten, han ger sig inte och 

säger att Kristoffer alltid har kunnat svara i telefonen framför honom förut och undrar vad han 

undanhåller. Kristoffer ber Tim att lugna ner sig och sluta vara så misstänksam, vilket leder till att 

Tim argt lämnar bordet. Kristoffer reser sig upp, följer efter Tim och lägger en hand på hans axel. Tim 

vänder sig om och ger Kristoffer en hård knuff i riktning mot dörrkarmen varpå Kristoffer tappar 

balansen och slår i huvudet. Han tittar upp på Tim och ser att Tim är svart i ögonen. Kristoffer blir 

rädd för vad Tim ska göra, och knuffar undan honom för att undkomma situationen. Kristoffer 

springer ut i hallen och ser i spegeln att han har ett jack i ögonbrynet från dörrkarmen. Han sätter sig 

på golvet och har svårt att förstå vad som just hänt. 

 

Efter en stund kommer Tim ut till Kristoffer i hallen och sätter sig bredvid honom. Kristoffer säger 

förlåt, men Tim kramar honom och säger att det är han själv som ska be om ursäkt. Tim säger att det 

inte var meningen att göra Kristoffer illa, men om han bara hade respekterat honom hade det aldrig 

hänt. 
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Appendix C. Enkät My och Gabriella 
 

Enkät 

 

Kön 

 
□  Kvinna     

 

 

□  Man 

 

                     
Ålder 

 

______________________________ år 

 

 

Inriktning 

Program/utbildning/kurs 

 

□ Naturvetenskaplig                  

□ Teknikvetenskaplig   

□ Medie- och kommunikation 

□ Omvårdnad 

 □ Beteendevetenskaplig  

 □ Ekonomivetenskaplig 

 □ Datavetenskaplig 

 □ Annat: ____________________ 

 

Nedan följer några påståenden om berättelsen Du just läst. Ringa in det svarsalternativ som passar bäst för 

Dig. Vänligen markera endast ett alternativ per fråga.  

OBS! Ringa in en siffra mellan 1-7 på vardera fråga/påstående! 

 

A. Hur allvarlig är incidenten? 

 

 Inte alls allvarlig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket allvarlig 

 

B. Hur sannolikt hade det varit att du hade ringt till polisen om du hade bevittnat denna händelse som utomstående 

tredje part? 

 

 Inte alls sannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt 

 

C. Hur våldsam är incidenten? 

 

 Inte alls våldsam 1 2 3 4 5 6 7 Mycket våldsam 

 

D. Hur ansvarig är My för incidenten? 

 

 Inte alls ansvarig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ansvarig 

 

E. Mys handlande är rättfärdigt. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 
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F. På det hela taget, hur mycket sympatiserar du med My? 

 

Sympatiserar inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Sympatiserar mycket 

 

G. Hur ansvarig är Gabriella för incidenten? 

 

 Inte alls ansvarig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ansvarig 

 

H. Gabriella fick uthärda mycket allvarlig misshandel från My. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

I. På det hela taget, hur mycket sympatiserar du med Gabriella? 

 

Sympatiserar inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Sympatiserar mycket 

 

J. Gabriellas beteende under dagen är anledningen till att My knuffade henne. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

K. Gabriella och My är lika delaktiga i incidenten. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

L. Gabriella blev knuffad för att hon provocerade My vid matbordet. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

M. Om man provocerar sin partner får man ta konsekvenserna. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix D. Enkät Tim och Kristoffer 
 

Enkät 

 

Kön 

 
□  Kvinna     

 

 

□  Man 

 

                     
Ålder 

 

______________________________ år 

 

 

Inriktning 

Program/utbildning/kurs 

 

□ Naturvetenskaplig                  

□ Teknikvetenskaplig   

□ Medie- och kommunikation 

□ Omvårdnad 

 □ Beteendevetenskaplig  

 □ Ekonomivetenskaplig 

 □ Datavetenskaplig 

 □ Annat: _______________________ 

 

Nedan följer några påståenden om berättelsen Du just läst. Ringa in det svarsalternativ som passar bäst för 

Dig. Vänligen markera endast ett alternativ per fråga.  

OBS! Ringa in en siffra mellan 1-7 på vardera fråga/påstående! 

 

A. Hur allvarlig är incidenten? 

 

 Inte alls allvarlig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket allvarlig 

 

B. Hur sannolikt hade det varit att du hade ringt till polisen om du hade bevittnat denna händelse som utomstående 

tredje part? 

 

 Inte alls sannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt 

 

C. Hur våldsam är incidenten? 

 

 Inte alls våldsam 1 2 3 4 5 6 7 Mycket våldsam 

 

 

D. Hur ansvarig är Tim för incidenten? 

 

 Inte alls ansvarig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ansvarig 

 

E. Tims handlande är rättfärdigt. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 
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F. På det hela taget, hur mycket sympatiserar du med Tim? 

 

Sympatiserar inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Sympatiserar mycket 

 

G. Hur ansvarig är Kristoffer för incidenten? 

 

 Inte alls ansvarig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ansvarig 

 

H. Kristoffer fick uthärda mycket allvarlig misshandel från Tim. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

I. På det hela taget, hur mycket sympatiserar du med Kristoffer? 

 

Sympatiserar inte alls  1 2 3 4 5 6 7 Sympatiserar mycket 

 

J. Kristoffers beteende under dagen är anledningen till att Tim knuffade honom. 

     

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

K. Kristoffer och Tim är lika delaktiga i incidenten. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

L. Kristoffer blev knuffad för att han provocerade Tim vid matbordet. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

M. Om man provocerar sin partner får man ta konsekvenserna. 

 

 Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller helt med 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix E. Följebrev 
 

 

 

 

Till dig som studerar! 

 

Som avslutande moment på Kriminologprogrammet avser vi att genomföra en vinjettstudie 

med syfte att undersöka uppfattningar om problematik i samkönade relationer. Vinjettstudien 

är vår kandidatuppsats och därmed ett led i slutförandet av vår utbildning. 

Föreliggande enkät distribueras till ca 240 studenter och Du tillfrågas att delta. Ditt 

deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt, men Dina svar är betydelsefulla för studiens 

kvalitet och genomförande. Det är av vikt att Du som respondent försöker att besvara så 

fullständigt som möjligt på samtliga frågor i formuläret. Du har möjlighet att avbryta Ditt 

deltagande om du skulle vilja, tills det att Du lämnar in enkäten. 

Enkäten är uppdelad i två moment. Den första delen består av en vinjett och den andra delen 

består av frågor relaterade till den fallbeskrivning som Du läst. Enkäten beräknas ta ungefär 

10-15 minuter att besvara. 

Alla respondenter garanteras full konfidentialitet under hela undersökningens gång! 

Dina enkätsvar kommer således enbart användas i statistiska beräkningar för denna studie och 

inte för något annat ändamål. Dina uppgifter kommer inte kunna härledas tillbaka till Dig. 

Om Du upplever att Du påverkats negativt av denna enkäts innehåll och vill prata med någon, 

finns det möjlighet att kontakta Brottsofferjourernas Riksförbund på telefonnummer 0200-21 

20 19. Du kan även vända dig till RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer på telefonnummer 

020-34 13 16 eller maila till boj@rfsl.se. För frågor rörande aktuell studie kan du ta kontakt 

med oss, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Sofi Fröberg Carolina Guttman 

sofr1108@student.miun.se cagu1102@student.miun.se  
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